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  :أما بعد ، احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا حممد وعلى آله وصحبه ومن وااله
ِرشمن شرق من الناس ، وابتهج من ابتهج من املؤمنني خبطاب الشيخ أسامة              ق 

 ... أوروبا مقابل كف العدوان عن املسلمني اهلدنة علىاألخري والذي عرض فيه 
 ..ى من ابتهج باخلطاب فهذا أمر بني وواضح ومفهومةٌ دوافعهولن نعلّق عل

طاب الشيخ وقالوا أقواالً     خب واظاغتا باخلطاب والذين    قإال أننا نعلق على من شرِ     
 ..!!ا ختفي صدورهم بل ما ختفيه صدورهم أكرب متنبئ ع

أحد أن ابن الدن ال ميلك احلديث عن األمة ومل خيول بذلك من ِقبل              : فقد قالوا   
ابن الدن يتكلم باسم ااهـدين الـذين        الشيخ أسامة   ؛ وهؤالء مل يعلموا أن      

خيوضون املعركة مع الغرب دون غريهم من االنبطاحيني الذين رضوا بـالركوع          
للغرب ، والشيخ أسامة تكلّم باسم أشراف األمة وباسم الذين يؤرقهم مصاب            

ة تفاعالً حقيقياً ال    ايا األم املسلمني يف كل مكان وباسم الذين يتفاعلون مع قض        
وباسم املستضعفني من املسلمني الذين هم أول من يتحـرى خطابـات            دعائياً  

 وهؤالء وحدهم هم من يتابع الغرب أقـواهلم         ..الشيخ وينتظرها ويستبشر ا     
 ..وأفعاهلم ال من جتارته الكالم فحسب 

دوالر ، وتـأثري     الشيخ من اضطراب يف سعر ال      اتدثه خطاب حتإن التأمل يف ما     
 يف أوروبا وأمريكا ، وتناقل عرب مجيع وسـائل اإلعـالم    االنتخاباتعلى جمرى   

أن ؛ يكشف ذلك لنـا      ، وتناوٍل بالتحليل والدراسة     العاملية وجبميع لغات العامل     
اجلهاد ولغة القوة والعزة هي وحدها اللغة اليت جتدي وتنفع مع األعداء وهي قبل              

كتـب علـيكم    ﴿ : كيم ولو كان شاقاً على األنفس  ذلك كلّه أمر العزيز احل    
   ﴾القتال وهو كره لكم

ال يقوم الدين إال بكتاٍب يهدي وسيف       
 "وكفى بربك هادياً ونصرياً"ينصر

 - شيخ اإلسالم ابن تيمية  -

 هـ١٤٢٥ – ربيع األول ١ –العدد اخلامس عشر 
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احلمد هللا رب العاملني ، والعاقبة للمتقني ، وال عدوان إال على الظاملني ، والصالة والسالم على إمام املرسلني ، نبينا                      

 :حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ، أما بعد 
ا ليست كأي اية ، بل ايته الفوز الكبري والدرجات العلى من اجلنة إذا ثبـت اهللا                فإن طريق اجلهاد له اية معلومة ولكنه      

 .العبد على هذا الطريق ورزقه فيه اإلخالص هللا واملتابعة لرسوله صلى اهللا عليه وسلم واتباع السلف الصاحل 
 له شهادة القتل مع شهادة الغـرق        وسواء أمات ااهد على فراشه كما مات خالد بن الوليد رضي اهللا عنه ، أو اجتمعت               

 شهادة الطاعون كأيب عبيدة بن اجلراح رضي اهللا عنه ، أو قتل شـهيداً يف                حصلت له كأيب عبيدة البنشريي رمحه اهللا ، أو        
 معترك الرتال ككثري من األولني يف أمتنا املعطاء وكثري من املتأخرين من أبطال األمة وشجعاا كالشيخ أمحد ياسني والقائد                  

أخرياً ، ورزقهم اهللا ما سعوا له سعياً حثيثا ، وبلغهم مناهم             عبد العزيز الرنتيسي والقائد أيب الوليد الغامدي الذين فجعنا م         
  – حنسبهم كذلك واهللا حسيبهم وال نزكي على اهللا أحداً –برمحته وفضله 

مل ، وغرها تأخر األجل فهامت يف أوديـة الـدنيا            هذه القوافل العزيزة من الشهداء تستحث نفوساً طاملا عبث ا األ           إنَّ
تستحثها هـذه القوافـل     .. تستحثها هذه القوافل لالنتباه والنظر والتأمل لتعلم حقارة الدنيا وسرعة انقضائها            ..ومهومها  

بقـى يف   وماذا تنتظرون ؟ وأي معىن من معاين الصدق مـع اهللا ي           !! ماذا تصنعون باحلياة بعد هؤالء ؟؟     : وتصيح بأصحاا   
قلب الرجل وهو يرى األرض من حوله فال جيد فيها أصحاب مبدأ إال وقد تداعت عليهم األمم وتكالبت عليهم طوائـف                     

وهو مع ذلك خامل قاعد يبكي كما تبكي النساء ، كال ،  بل واهللا إن يف زماننا نساء هن أعلى مهة وأكثر                       ..الشر والكفر   
.. فيا رجال   .. ن على درب اجلهاد يف كل مكان ويف جزيرة العرب خصوصا            محية وغرية على الدين عرفنا صدقهن وثبا      

 ..أدركوا رجولتكم وقوموا حبق دينكم ودافعوا عن احلرمات 
يا أهل اجلزيرة هؤالء الرجال والقادة العظام من بلدكم وبالد املسلمني األخرى يقدمون النفوس واألموال ويفارقون األهل                 

 للعدوان وإباء للضيم وأنفة من الذل واهلوان وهم مـا بـني              للجنان وصداً  يل مرضاة اهللا وطلباً   واإلخوان واألوطان يف سب   
مثخن يف العدو أو أسري يف أيديهم  أو شهيد منغمس يف نعيم ربه أو مطارد شريد وكل ذلك من قضاء اهللا وقدره واختياره                        

فيا حسرتى على أناس عرفوا احلق وهم        ) ل من عند ربنا   ك( لعباده وهو الذي أمرهم باجلهاد وهو الذي خيتار هلم العواقب           
وإن يأت األحزاب يودوا لو أـم بـادون يف األعـراب            ( : خيذلون أهل اإلسالم كحال املنافقني الذين قال اهللا عنهم          
 )يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إال قليالً 

ى احلق حىت نلقاك غري مبدلني وال مغريين وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد              اللهم استعملنا يف طاعتك وبلغنا رضاك وثبتنا عل       
 .وعلى آله وصحبه أمجعني 
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 يف  – نسأل اهللا أن يعلي درجته ويسكنه الفردوس األعلى مـن اجلنـة              –السبيت  بن عبداهللا   استشهد األخ ااهد خالد      •

تراق الطوق األمين املفروض على املكان الذي تواجد فيه ااهـدون           مواجهة حي الفيحاء بعد أن استطاع بفضل اهللا اخ        
والوصول إىل ااهدين وتنبيههم إىل اخلطر ، وجنح يف حتقيق مراده ، واستشهد بعدما بذل روحه رخيصة يف سـبيل اهللا                     

 .فداًء إلخوانه ونصرة لدينه ،
وعمره سـبعة عشـر    األوىل ج للجهاد يف أفغانستانيذكر أن األخ خالد السبيت كان من خرية الشباب ااهد وقد خر     

اهللا وكان يعرف يف اجلبهات     رمحه   ثانيا أليب الوليد الغامدي      الشيشان وكان نائباً  طاجكستان مث   عاماً مث انتقل للجهاد يف      
ئم احلركة  كان أبو مالك حمبوباً لدى الناس حلسن خلقه ومسته وطيب معشره ، ويعد من أكرب دعا               و)  أبو مالك   ( بكنيته  

 سـرية   – بإذن اهللا    -اجلهادية يف العامل ومطلوباً من قبل املخابرات الروسية جلهوده يف دعم اجلهاد الشيشاين ، وللشهيد                
 تنشرها الة يف هذا العدد ، نسأل اهللا أن يلحقنا بأيب مالك غري مبدلني وال مغريين وهو حسبنا ونعم الوكيل ، وهنيئـاً                      

 . احلكومة السلولية املرتدة اليت ما توانت يف نصرة أهل الصليب على أهل اإلسالم للروس واألمريكان ذه
اإلعالم العاملي أخبار املواجهات الشرسة بني ااهدين وقوات النظام السلويل          وسائل  واجه النظام السلويل حرجاً شديداً نتيجة تناقل         •

ام املرتد للبحث عن ااهدين واالسـتماتة يف منـع أي عمـل             واليت حدثت خالل األسبوعني األخريين وكانت ضمن جهود النظ        
عسكري جهادي حيمل معه اهلزمية القاسية للنظام اخلبيث ، ويثبت عجزه وضعفه عن إيقاف املد اجلهادي رغم ضخامة اإلمكانـات                    

الكفر العاملي واحمللي دروسـاً     املادية لديه وتعاون الشرق والغرب معه على هذا اهلدف ضد فئة قليلة صابرة قد عزمت على أن تلقن                   
 :عظيمة يف انتصار اإلميان وحزب اهللا على حزب الشيطان ونشري سريعاً إىل أبرز تلك املواجهات 

 حدثت مواجهات يف حي الفيحاء أسفرت عن مقتل جندي واستشهاد أحد ااهدين ، كما نـتج عنـها                   ٢٢/٢يف يوم االثنني   -
  وسـلم   ،  بالقنابل وقذائف اآلر يب جي     ) فكتوريا ، وسيارتني جيب ، ومصفحة       د  فورسيارة  ( إحراق عدد من سيارات العدو    

، ومما يناسب ذكره يف هذا الصدد شدة الرعب واهللع الذي دخل قلـوب جنـد                حبمد اهللا    من احلصار    واجباقي ااهدين وخر  
إن منظـر هـروم لفـت نظـر         الطاغوت حيث فروا عند مساعهم صوت أول طلقة وتركوا سيارام دون الدفاع عنها حىت               

جـاؤوكم  .. جـاؤوكم   : املتجمهرين من املواطنني واستغل بعضهم ذلك املوقف للدعابة والطرفة حيث أخذ يصيح يف اجلنود               
  . !!ويكرر النداء كلما سكنت نفوس اجلنود ليهربوا من جديد إىل خمابئهم كالفئران

ى طريق القصيم بعد حماولتهم حصار جمموعة من ااهدين يف الصحراء            من مركز أم سدرة عل     مت مقتل ضابط وثالثة جنود قريباً      -
 .وخرج ااهدون بسالم من املواجهة واحلمد هللا 
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                   قتل ضابط وثالثة جنود آخرين يف مدينة جدة غريب اجلزيرة العربية وذلك حملاولتهم الوقوف يف وجه ااهـدين وإيقـاعهم يف                       -     
بعث من جديد يف  ووقع ذلك يف ثالث حوادث منفصلة خالل األسبوعني املاضيني لتعطي داللة خري على أن جذوة اجلهاد بدأت ت         ر ، األس

 .بالد احلجاز واليت خرج منها عدد كبري من ااهدين خالل السنوات املاضية 
وسـجنته بتهمـة    ) سليمان احلديثي    ( وديوقفت العب نادي االحتاد السع    ذكرت جريدة الشرق األوسط أن السلطات السعودية أ        •

التخطيط والشروع يف الذهب للجهاد يف العراق ضد الصليبيني وحلفائهم املرتدين ، وهذا شاهد جديد على خبث هـذه احلكومـة                     
ا  وقضـاي   ، وخيانتها لألمانة وانغماسها يف حرب الدين ومعارضة اجلهاد وااهدين يف كل مكان وليس يف جزيرة العرب وحـدها                 

 .فلسطني والشيشان وأفغانستان وغريها كلها حتفل بشواهد العمالة واخليانة اليت تنتهجها هذه احلكومة الطاغوتية الكافرة
ذكرت جريدة القدس العريب نقالً عن سلطان أبو العينني أمني سر حركة فتح يف لبنان أن حزب الالت اللبناين أحبط يف أسبوع واحد                   •

ـ  أ ىلإشار أوة الفلسطينية قد خططت لتنفيذها ضد إسرائيل من اجلنوب      أربع عمليات كانت املقاوم    ـ الت ن سيطرة حـزب ال  ىعل
 ، وهذا اعتراف يهـدى    ثالث سرائيل بواسطة طرف  إي اتفاقيات مع    أمنية،  أاللبناين نابعة من اتفاقيات وترتيبات       املقاومة من اجلنوب  

خيهم يشهدان حبقدهم على أهل اإلسالم وتعاوم مع الكفار مـن اليهـود             لبعض املسلمني املخدوعني بالرافضة فعقيدة الرافضة وتار      
 صنيعة اليهود واألمريكان وهم يدها الضـاربة  فهمشعارات زائفة هو  وكل ما يعلنونه من عداء أمريكا واليهود        ، والنصارى واوس 
 حيثاالنتقايل العراقي وأن الرافضة ميثلون فيه الغالبية  وواقع العراق يؤكد ذلك إذا تأملنا يف تركيبة جملس احلكم  ، يف العمق اإلسالمي  

 .ب صخبدمة مصاحل العدو الصليبـي الغا من عمالة هذا الس لألمريكان وقيامه تظهر
قام حممد بن دليم القحطاين بالقدوم إىل مدينة الرياض للمنافسة يف مشروع حماربة اجلهاد والتأثري على الشباب املسلم وصرفه عن هذا                      •

لواجب الشرعي العظيم بعد أن أخذ الضوء األخضر من وزارة الداخلية ذا اخلصوص ، اجلدير بالذكر أن هذا الشخص كان قـد                      ا
در علـى حـل مشـكلة العنـف         بعث من سجنه يف اجلنوب قبل أشهر رسالة للطاغوت حممد بن نايف يعرض نفسه فيها وأنه قا                

اام الشباب ااهد بتهم زائفة وحاول أن يصورهم بصورة الغالة واخلوارج ويبـدو              ومأل الرسالة باملغالطات الشرعية و     !!واإلرهاب
 هذه املهمة الشنيعة بدل أن      يفأن وزارة الداخلية أرادت أن تعطي هذا الشخص فرصة إلثبات مزاعمه فأخرج من السجن وبدأ العمل                 

 .ول وال قوة إال باهللا يسخر جهده ووقته لفضح املنافقني وجهاد الكافرين وفك األسرى ، وال ح
عرض الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا على الدول األوروبية اهلدنة مقابل إيقاف االعتداء على املسلمني ، وقد كان هذا العرض من                       •

ن ،  الشيخ قمة يف احلكمة والسياسة الشرعية ، وتفعيالً للعمل العسكري اجلهادي يف خدمة املسلمني ورفع الظلم عنهم وردع املعتدي                  
ورغم منطق القوة واالستعالء الذي حتدث به الشيخ ال سيما وأن الشعوب األوروبية هي البادئة بالتجاوب ملطالب ااهـدين إال أن                     

 إىل الشعوب ال إىل احلكومات ولكن يبدو أن          ورفضت الصلح مع أن خطاب الشيخ كان موجهاً        أخذها الكرب احلكومات األوروبية   
لدى شعوا فبادرت بالرفض واحتـواء      ومصداقيتها   أن يف هذا اخلطاب الذكي زعزعة ألركاا وشعبيتها          احلكومات الغربية أدركت  

 إال حينما تفيق تلك الدول على دوي االنفجارات وجثث القتلى املتطايرة            املوقف دون أن تستفيد من الدروس اليت لن تدركها جيداً         
 . وحكمة أكثر مما هي عليه اآلن يف بالدها وحينها رمبا استطاعت التفكري بعقالنية
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صرحت كوندليزا رايس مستشارة األمن القومي األمريكي يف التحقيق الذي وجه هلا خبصوص أحداث احلادي عشر مـن سـبتمرب                     •
ائمة إن السعودية تتعاون معنا بشكل صريح وواضح وتناقلت الوكاالت العاملية والصحف احمللية والدولية هذا اخلرب ليضم إىل ق                 : بقوهلا

 .الشهادات واألدلة اليت ميتلئ ا ملف النظام السلويل يف مواالة النصارى واليهود والتحالف معهم على حرب اإلسالم واملسلمني 
طلبت اخلارجية األمريكية من رعاياها أخذ أقصى درجات احليطة واحلذر من وقوع هجمات جديدة على الوجود الغريب يف ما يسمى  •

وزارة ذلك التحذير يف موقعها على االنترنت ونقل عرب وسائل اإلعالم وذكرت اخلارجية األمريكية أن احلكومة           بالسعودية ، نشرت ال   
السعودية متعاونة جداً يف جمال منع مثل هذه اهلجمات ولكنها يف نفس الوقت أبدت عدم ثقتها بقدرة احلكومة السعودية على منعها                     

  حيسب للحركة اجلهادية يف اجلزيرة وصـفعة يف وجـه          ويعترب هذا التحذير مبجرده جناحاً    فعالً بسبب تزايد التهديدات وتصاعدها ،       
العمالء اخلونة يف النظام السلويل املرتد الذي ال يستحيي فيه وزير الدفاع من الزعم بأنه قضى على ثلثي التنظيم ، واملستقبل بإذن اهللا                       

 . الدارين تكون له العاقبة يففيل بإثبات احلق من الباطل ومن سك
مت يف الرياض اعتقال الشيخ سعيد بن زعري فك اهللا أسره بعد جهود إعالمية تصاعدت تدرجيياً بعد خروجه من السجن الذي قضـى                        •

فيه سابقاً قريباً من مثان سنوات وكان آخر تصريح له هو ما علق به على تصريح الشيخ أسامة بن الدن وعرضه للهدنة على الـدول                         
هم أن الشيخ عرض وجهة نظر ااهدين يف اجلزيرة ومأخذهم الفقهي يف جهادهم وكشف تلبيس اإلعالم وعلمـاء                  األوروبية ، وامل  

ستهدفون املسلمني ، وكان هذا التصريح كفيالً بأن يسلط الطواغيت عليه ليسـجنوه            ي حاول تصوير ااهدين على أم       السوء الذي 
نما كان يف وسعهم احتمال التفجريات الفعلية من قبل الربيطانيني والغـربيني الـذي              جزاء كلمة فقط مل يتحملها هؤالء اخلبثاء ، بي        

فجروا يف الرياض قبل أكثر من عام ومت إطالق سراحهم والعفو عنهم ألم من الكفار وأبناء أسياد الطواغيت ، وهكـذا يف مملكـة              
 .حسب فعامل مسلم أن يبدي رأياً شرعياً تفجر وتقتل بينما ال جيوز لبريطانياً أو غربياً كافراً أن  أو أمريكياًالظلم جيوز لك إذا كنت 

يف الشهداء بعد أقل من شـهر مـن اغتيـال           اهللا  بدا أن إسرائيل من خالل اغتيال قائد حركة محاس عبد العزيز الرنتيسي تقبله               •
سلمون وعدم قدرم على الرد سوى ما     يف الشهداء قد أدركت مدى العجز الذي يعيشه امل          اهللا املؤسس السابق أمحد ياسني تقبله    

 مجع ممن ال هم هلم إال املتاجرة        هبثته القنوات الفضائية العربية من خطب محاسية وشجب واستنكار ال يقدم وال يؤخر يشارك في              
مـع    بقضايا األمة وحماولة حتصيل السمعة واجلاه والكسب احلزيب اإلعالمي من خالهلا وإال فكيف نفسر هذا التفاعل الصـويت                 

 والتخذيل واحلرب الشعواء اليت يقوم مبفرداا كثري من هؤالء النفعيني ضد اجلهـاد وأحكامـه                نالقضية الذي يتزامن مع اخلذال    
 .وحقيقته وضد القائمني به يف كل مكان 

ة معنويـة كـبرية     تسبب يف هزمي  مما  واجهت القوات الصليبية يف العراق حرباً ضروسا وأساليب خمتلفة من اجلهاد ضد احملتلني ،                •
ـ شاهد من تتبعها وإحصائها وهذا األ     للحلف الكفري العاملي ، باإلضافة للخسارة املادية الفادحة واليت يتعب امل           ر هـو دليـل     م

حمسوس على أمهية اجلهاد ومثرته يف حتقيق مصاحل األمة فلرمبا كان أهل الفلوجة أول من أرغم األمريكيني يف تأرخيهم على إعالن                     
ددهم وينصرهم على   ن عجزت قوام عن اقتحام املدينة السنية بعد حماوالت كثرية ، نسأل اهللا أن يعني إخواننا ويس                هدنة بعد أ  

 .القوم الكافرين
الشريط الذي صورت فيه أحـداثها      وعرض عليهم   األخرية  مجع الطويغيت حممد بن نايف جنوده املشاركني يف مواجهة الفيحاء            •

رهم جببنهم وفـرارهم واختبـائهم خلـف األشـجار     سع أولئك اجلنود والضباط سباً وشتماً وعيمن قبل وزارة الداخلية ، وأو  
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الذين يتسابقون على الشهادة يفدي كل واحد        نوالسيارات ، وأراهم أنفسهم وهم ينهزمون ويولون الدبر أمام جند اهللا ااهدي           
يحاء هي فرقة خاصة من قوات الطوارئ تسمى فرقة مكافحـة           منهم إخوانه بنفسه ، هذا مع أن الفرقة املشاركة يف مواجهة الف           

كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن         (  :وتعترب من أقوى القطاعات األمنية تسليحا وتدريباً ولكن كما قال اهللا تعاىل           اإلرهاب  
  )اهللا واهللا مع الصابرين 

حممد بن نايف يف إطار اجلهود اخلبيثة حلرب اجلهاد يف جزيرة           ريال من   ثالمثائة ألف   )  ٣٠٠٠٠٠( تلقى أبو علي احلارثي مبلغ       •
العرب وقد صرح ذه املعلومة بعض شركائه يف نفس اال املفسد بعد أن احتدم اخلالف بينهما نتيجة التنافس غري الشـريف                     

طرة على  يسني ورغبة منه يف ال     من كال الطرف   الذي أذكاه بينهما حممد بن نايف بغرض ضمان أكرب قدر ممكن من التبعية والعمالة             
ق فـر ( مجيع اجلهات العاملة يف هذا املشروع احلقري دون أن يتعرض البتزاز من قبل تلك اجلهات والشخصيات وتطبيقا لقاعدة                  

زادهم اهللا خالفاً واختالفا وأبطل كيدهم إنه مسيع جميب ) تسد ،   . 
 

 ولـيس   ، وال يملك الناس أن يتخلصوا من ضعف البشر ومشاعر البشر   ،إن هناك ضعفاً في البشر      : م  نع 
مطلوباً منهم أن يتجاوزوا حدود جنسهم البشري وال أن يخرجوا من إطار هذا الجنس ويفقدوا خصائصـه                 

 .  آخر ال مالئكة وال شياطين وال بهيمة وال حجراً ومميزاته فلهذا خلقهم اهللا ليبقوا بشراً وال يتحولوا جنساً

 - مع كل ذلك     -إن الناس يفزعون ويضيقون بالشدة ويزلزلون للخطر الذي يتجاوز الطاقة ولكن المؤمنين             
 . مرتبطون بالعروة الوثقى التي تشدهم إلى اهللا وتمنعهم من السقوط وتجدد فيهم األمل وتحرسهم من القنوط

ا مرة ، أو زلزلنا مرة ، أو فزعنا مرة أو ضقنا بالهول والخطر والشدة والضيق فعلينـا                  وحين نرانا ضعفن  
ولكن علينـا فـي   . أال نيأس من أنفسنا وأال نهلع ونحسب أننا هلكنا ، أو أننا لم نعد نصلح لشئ عظيم أبداً        

نه يقع لمن هم خيـر     ونصر عليه أل  . الوقت ذاته أال نقف إلى جوار ضعفنا نمجده ألنه من فطرتنا البشرية             
هنالك العروة الوثقى ، عروة السماء ، وعلينا أن نتمسك بها لننهض من الكبوة ، ونسترد الثقـة                  . . منا ،   

 . والطمأنينة ، ونتخذ من الزلزال بشيراً بالنصر فنثبت ونستقر ، ونقوى ونطمئن ، ونسير في الطريق 
در اإلسالم النموذج الذي يذكر عنه القرآن الكـريم         وهذا هو التوازن الذي صاغ ذلك النموذج الفريد في ص         

 . مواقفه الماضية وحسن بالئه وجهاده وثباته على عهده مع اهللا فمنهم من لقيه ومنهم من ينتظر أن يلقاه 
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظـر ومـا    ( 

                                   ).بدلوا تبديال 
  سيد قطب رحمه اهللا
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  : ثامنالالناقض 

  

 :احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني ، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني ، أما بعد  
تويل الكافرين ومظاهرم على املسلمني ، والعبد إذا وحد اهللا : فإن من نواقض اإلسالم اليت كثر الوقوع فيها يف قدمي العصور وحديثها 

رك يف عبادته ، ومل يوال املؤمنني ويعاِد الكافرين فليس مبسلم ، إذ قيام الدين على توحيد اهللا عز وجل والكفر مبا يعبد من دونه وترك الش
 .، ومواالة أولياء اهللا ومعاداِة أعداِئه

 يتوهلم منكم فإنه منهم إنَّ اهللا ال يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومنقال اهللا عز وجل ﴿
فترى الذين يف قلوم مرض يسارعون فيهم يقولون خنشى أن تصيبنا دائرة فعسى اهللا أن يأيت بالفتح أو أمر من  * الظاملنييهدي القوم 

ام إنهم ملعكم حبطت ويقول الذين آمنوا أهؤالء الذين أقسموا باهللا جهد أمي* عنده فيصبحوا على ما أسروا يف أنفسهم نادمني 
 .﴾أعماهلم فأصبحوا خاسرين

وقد نزلت هذه اآليات يف عبد اهللا بن أيب بن سلول ومواالته ألوليائه من اليهود ، ومل يعرف أكثر الصحابة نفاقه إال يومئذ ويف هذا قال 
﴾ ، واملواالة عكم حبطت أعماهلم فأصبحوا خاسرينويقول الذين آمنوا أهؤالء الذين أقسموا باهللا جهد أميام إنهم مل﴿: اهللا سبحانه 

للكافرين تكون كفرا بالقلب وبالعمل وباالعتقاد وال يشترط أن يقارا مجيعها االعتقاد ، بل مذهب أهل السنة أن اإلميان واخلروج منه 
 .يكون بقول جمرد أو عمل جمرد أو اعتقاٍد جمرد

﴾ فدافعهم ليس احملبة للكفر وأهله ، بل وال الرغبة يف دنيا لون خنشى أن تصيبنا دائرةيقو﴿: ويف هذه اآلية خاصة نص صريح يف قوله 
 .ومال ، وإمنا هو اخلوف واتقاء الدوائر

 :فإن قيل يعكر على االستدالل باآلية أم قالوه كاذبني يف ذلك فال يلحق م من يعتذر بذلك وهو صادق فاجلواب من وجوه
ا أولياءهم من اليهود أولياء يف اجلاهلية ، ومل يكن لذلك سبب إال خوف الدوائر ، وقلوم مل تشبع من التوحيد  كانوا اختذوأم: األول 

وحسن الظن باهللا ما جيعلها تستغين عن واليتها اجلاهلية فهي على خوفها وهلعها ، ومقتضى هذا أم صادقون يف قوهلم خنشى أن تصيبنا 
 .دائرة

 فهو دليل على صحته ، مع وجود غريه من النواقض يف قلوم كما قال وجل مل يكذِّم يف هذا ومل يرده عليهماهللا عز أنَّ : الثاين 
 .﴾فيصبحوا على ما أسروا يف أنفسهم نادمني﴿

: ذلك كما يف اآلية أن الكفر إنما يحكم به يف الدنيا على ما يظهره الناس ال على ما يسرونه ، واملؤمنون حكموا بكفرهم وقت : الثالث 
 ، فدلَّ على أنَّ ما ظهر ﴾ويقول الذين آمنوا أهؤالء الذين أقسموا باهللا جهد أميام إنهم ملعكم حبطت أعماهلم فأصبحوا خاسرين﴿

علوا ذلك منهم وحده موجٍب مستقلٌّ للحكم بكفرهم ، والذي ظهر منهم إمنا هو املواالة العملية ، وال ميكن الشق عن قلوم ومعرفة أف
 عن حمبة للكفر وأهله أم ال؟
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أن مقتضى هذا القول أنَّ عذر املنافقني كان عذرا شرعيا صحيحا ، وأنَّ اخلطأ مل يكن يف اعتذارهم به وإنما مبا يف قلوم ، مع أنَّ : الرابع 
مع كونه عذر ااهللا سبحانه ذكر عنهم هذا العذر بعينه على جهة الذم وال ميكن أن يذما شرعي. 

أنهم ارتكبوا كفرا بنص اآلية ، فإن مل يكن العذر : ال يلزم أن يكون العذر عذرا شرعيا ولكنه معصية وليس كفرا ، فاجلواب : فإن قيل 
 .شرعيا لزمهم حكم الكفر وال ثالث بني احلالني

 يكن عن حمبة لدينهم ، وال ميكن اجلواب عنها إال بتحريف واآلية من أصرح النصوص يف تكفري من توىل الكافرين بعمله أو بقوله وإن مل
 .الكلم عن مواضعه ويل اللسان بالكتاب ، كما يفعل ذلك اليوم من ال خالق هلم

نفط والدائرة اليت كانوا خيشوا قيل هي الفقر ، وقيل احلرب ، وكالمها يعتذر به املرتدون اليوم ، فإما أن يتذرعوا خبوف الفقر وانقطاع ال
والرواتب كما قال ذلك بعض من يلبس ثياب العلم وينطق باسم طواغيت اجلزيرة ويجادل عنهم يف احلياة الدنيا ، وإما أن يتذرعوا 

 .باخلوف من العدو كالنظام العراقي البعثي السابق وحنوه ، وكالمها سري منهم على سنة أسالفهم من املنافقني
فة ، فمنها الوقوف مع الكافرين على املؤمنني وأعظم ذلك ما يكون يف احلرب والقتال ، وقد قال اهللا عز وللتويل صور عديدة وأنواع خمتل

وال نطيع فيكم أحدا أمل تر إىل الذين نافقوا يقولون إلخوام الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ﴿: وجل 
 ، فعد اهللا وعدهم إلخوام الكفار بالنصرة كفرا ومسى من فعله منافقني ، ﴾م لكاذبونن قوتلتم لننصرنكم واهللا يشهد إنهأبدا وإ

فكيف مبن خرج حقيقة وسار حتت لوائهم وقاتل يف صفهم؟ هذا وهم كاذبون يف قوهلم ووعدهم فليس وعدهم هلم بالنصرة إال كلماٍت 
خيرجون معهم ولئن قُوتلوا ال ينصروم ولئن نصروهم ليولُّن األدبار مث لئن أُخرجوا ال ﴿شهد اهللا بكذا وال وجود هلا يف الواقع ، بل 

 ، فكيف مبن كان صادقًا بقوله وفعله يف نصرة الكافرين على املسلمني ومظاهرة أمريكا على الشعوب املسلمة ، واجلماعات ﴾ال ينصرون
 ااهدة يف سبيل اهللا؟

، وجحود هذا األصل الشرعي جحودا كليا ، فضالً عن الزيادة يف ذلك بإعالن احملبة ومن توليهم التصريح بإنكار عداوم وبغضهم 
 .واالتفاق واالحتاد ووحدة املصري والصداقة الدائمة واملودة اخلالصة

ظاهرة وهي وقد ذكر الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا تعاىل هذا الناقض ثامن النواقض يف رسالته املشهورة ، واقتصر على ذكر امل
أصل املودة وقطب رحاها الذي تدور أكثر صورها عليه ، والشيخ يف رسالته كما أسلفنا مل يقصد إىل االستيعاب يف النواقض بل اقتصر 

 .على ما تكثر احلاجة إليه والوقوع فيه يف وقته
 .وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

   لرويليفرحان بن مشهور اوكتبه 



 



 

١٠

  

                       

 : بسم اهللا ، واحلمد هللا ، والصالة والسالم على رسول اهللا ، أما بعد 
النظام السعودي العميل تعد    إن املواجهات املسلحة اليت حدثت مؤخراً يف جزيرة العرب سواًء بني ااهدين والصليبيني أو بني ااهدين و                ف

نقطة حتول جذري يف األوضاع جبزيرة العرب ، وهلا أثر كبري على الوضع السياسي والعسكري واالجتماعي والديين يف بالد احلـرمني ،                      
بت أن أقف مع القارئ     وحماولةً مين يف دراسة تلك املواجهات املسلحة اليت وقعت بني النظام العميل ألمريكا وبني جمموعات ااهدين أحب                

 . الكرمي ذه الوقفات كي نفهم ما حيدث من حولنا ونقف معه املوقف الصحيح 
  :الوقفة األوىل

 حىت يتسنى لنا احلكم على أفعال الطرفني ونتائج عملهم          درك أوالً ما أهداف كل طرف ؟ ومن قام بعنصر املبادأة من الطرفني ؟             جيب أن ن  
 . بعدٍل وعلم 
  قتال الصليبيني وإخراجهم من جزيرة العرب كما أوصى بذلك الرسول            اهدين فهو أما هدف ا           يف مرض موته وال شك أنه ال يـتم 

 ذلك إال بقتاهلم والقعود هلم كل مرصد ، وأما إن تعرضوا إىل هجوم من القوات العميلة املناصرة للصليبيني فقد أعلنوا أـم سـيقومون                       
 وأفعاهلم اليت برهنت صدقهم فإم قد ذكـروا مـراراً           هلمأقواعلى أن هذا هدفهم هو      دليل  ال؛ و لقوات  وقتال هذه ا  الدفاع عن أنفسهم    ب

وبينوا أن من وقف يف وجههم ليحول بينهم وبني          ، احملتل ألراضي املسلمني ومنها بالد احلرمني     الصلييب  وتكراراً أن هدفهم هو قتال العدو       
 ، ودلَّلوا على شرعية عملهم هذا باألدلة القطعية من الكتاب والسنة واإلمجـاع ،               ابتداءاًدفهم  هدفهم فإن مصريه مصريهم وإن مل يكن ه       

 رمحه  –يوسف العيريي   / بيام بشأن حادثة أشبيلية ، وبيان الشيخ ااهد         : وارجع إن شئت إىل بيانام املتعددة فمنها على سبيل املثال           
وبيام ذلـك يف شـريط       ،    الثالث يف العدد ) صوت اجلهاد   ( والذي نشر يف هذه الة املباركة        )من حنن وماذا نريد ؟      (  وبيام   –اهللا  

 نشـرت عـرب القنـوات        وغريها من البيانات والرسائل اليت     ،) بدر الرياض   ( و  ) شهداء املواجهات   ( و  ) وصايا سرية حممد الشهري   (
أليسـت هـي   : هاجم فيهـا  ق ذلك جبالء ؛ انظر إىل املواجهات السابقة ومن املُ الشبكة العنكبوتية ، وأفعاهلم كذلك تصد     الفضائية ويف 

 ...القوات احلكومية ؟ 
ارى وأذنام وخـدمهم     هؤالء بالقتال ؛ وإمنا اهلدف هو الدفاع عن النفس ، إذ كيف يستسلمون لعمالء النص               ابتداُءهو  إذاً ليس هدفهم    

 ، وال تسل عن فرحها العميق عند أسر أحد اإلخوة ااهدين حىت ال يستطيع بعدها املُضي                 اًأز أمريكا للقبض على ااهدين    تؤزهم   الذين
يف نصرة إخوانه املسلمني وديارهم اليت احتلتها ، فيخلو هلم اجلو ليعيثوا يف أراضي املسلمني وأعراضهم وممتلكام فساداً ، ألنه لن يردهم                      

كام اخلونة وأعوام فإنه من املعلوم للجميع أم لن يقفوا يف وجههم أبداً ؛ بل سـيقومون بتنفيـذ               عن ذلك واهللا إال ااهدين ، وأما احل       
  ...- وال حول وال قوة إال باهللا –خمططام على أمت وجه وأكمله ، كما هو الواقع 

اهدين األبطال وقتاهلم هـو خـوفهم        فهدفهم من مالحقة ا    -) النظام السعودي   (  عمالء أمريكا يف املنطقة      –وأما عن الطرف اآلخر     
 !!الذريع من أن يمس ِعلج من علوج النصارى بأذى 

 !!وإن كنت أخي تشك يف هذا فاسأل نفسك هذه األسئلة 
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 !!هو موقف كل طرف من هذه املواجهات ؟ ما
 !!وااهدون يمثِّلون موقف املدافع! ! هي اليت تمثِّل موقف املهاجم - بال استثناء -أليست القوات احلكومية يف كل مواجهة 

هل حتصينات مراكز قوات الطوارئ ، واملباحث العامة ، ومراكز الشرط أقوى من حتصينات امعات الصليبية األربعـة الـيت دمرهـا                      
 !!ااهدون ببسالٍة وأعجوبة كما صرح بذلك العدو قبل الصديق ؟

 الشاسع بني حتصينات املستعمرات الصليبية  وحتصينات مراكز هؤالء العمالء اخلونـة لدينـهم               يشك أحد يف الفرق الواسع ، والبون       ال
 !!وأرضهم وأهليهم 

 !!أليس ألم ليسوا هدفاً هلم ؟! إذاً ملاذا يقصد ااهدون هذه املستعمرات املُحصنة التحصني الشديد ، ويدعون هؤالء ؟
  :الوقفة الثانية

أنه : لصرب العجيب الذي حتلَّى به إخواننا ااهدون ، ورباطة جأشهم ، وتريثهم وعدم استعجاهلم ، وبرهان ذلك                  أثبتت هذه املواجهات ا   
 .قد أصام من البالء واجلهد من هذه احلكومة ما اهللا به عليم ومع ذلك مازالوا متريثني ومتحلِّني حبلَّة الصرب

 أسأل  -حممد السحيم   /  بإصاباٍت بليغة مل يزل إىل اآلن يعاين منها أال وهو ااهد البطل               لقد دومهوا يف استراحة الشفا وأصابوا أحدهم      
 ، ومن مثَّ هامجوهم يف شقق الروشن وسلَّمهم اهللا ، وهامجوهم يف مرتهلم حبي إشـبيلية                 -اهللا أن مين عليه بالشفاء العاجل وأن يفك أسره          

      وهامجوهم يف حي اخلالديـة مبكـة      - قتلهم اهللا    – وقتلوه   – تقبله اهللا    –يوسف العيريي   / اهد  وسلَّمهم اهللا أيضاً ، وهامجوا الشيخ ا ، 
 تقبلهم اهللا يف الشهداء – ، وهامجوهم يف بلدة الصوير وقتلوا أربعةً من اإلخوة       - تقبلهم اهللا يف الشهداء      –املكرمة وقُتل مخسةٌ من اإلخوة      

 ، وهامجوهم يف استراحة حـي األمانـة         - أسأل اهللا أن يتقبلهم يف الشهداء        –وا ستةً منهم       ، وهامجوهم يف بلدة غضي بالقصيم وقتل       -
 ، وهامجوهم يف رياض اخلـرباء وسـلَّمهم اهللا مجيعـاً ،             - تقبلهم اهللا    –وسلَّمهم اهللا ، وهامجوهم يف إسكان جيزان وقتلوا ثالثة منهم           

 ، وهامجوهم يف حـي السـويدي   - أسأل اهللا أن يتقبلهم يف الشهداء – من اإلخوة   وهامجوهم يف حي الشرائع مبكة املكرمة وقتلوا أربعةً       
عامر الشهري إصابة بليغة تويف على إثرها       / ، وأصيب ااهد البطل      - تقبله اهللا  –عبداإلله العتييب   / مرتني ، يف آخرها قُتل ااهد البطل        

عبداحملسن بن  / حة باملونسية يف عيد الفطر قُتل فيها اثنان من ااهدين األبطال            ، وهامجوهم يف استرا    -تقبله اهللا –بعد شهرين من املرض     
منقطـع  إيـذاًء    ، هذا فضالً عن إيذائهم يف أنفسهم وأهليهم          - تقبلهم اهللا يف الشهداء      –عبدالعزيز الشبانات ومساعد بن حممد السبيعي       

م للمجاهدين يف السجون فضالً عن حصوهلا للمرء ولعل اهللا أن ييسر كتابة هذا              النظري ، فالقلب يتقطع أملاً وحسرةً من مساع طرق تعذيبه         
 تقبلـه اهللا يف     –علي املعبـدي    / وقد أشار األخ    التاريخ األسود القامت للسجون الطاغوتية اليت أُعدت خصيصاً للمجاهدين يف سبيل اهللا             

، وإن مل   ) بدر الريـاض    (  يف السجون يف اللقاء الذي أُجري معه ونشر يف            إىل شيٍء من التعذيب الذي يتعرض له ااهدين        –الشهداء  
 اعتقلـوا   - فك اهللا أسـره      –عبدالرحيم الناشري   / يستطيعوا القبض على ااهد انتقلوا إىل إيذاء أقرب الناس إليه ، فهذا ااهد البطل               

 اعتقل كثري من عائلتـه فتـرةً   – تقبله اهللا –جربان حكمي / اهد الشهيد   ، وهذا ا    من الرجال والنساء   أعداداً غفرية من عائلته وأقربائه    
 ، وعذِّب - لعنهم اهللا – اعتقلوا أباه قبل أن يتمكَّنوا منه فترةً طويلة – فك اهللا أسره    –صاحل اجلديعي   / طويلة أيضاً ، وهذا ااهد البطل       

عبد ايد املنيع اعتقلوا أخاه عبـداهللا      / هذا ااهد   و،  حل العويف اعتقلوا والدي زوجته      صا/ األسد  عذاباً شديداً بعدما أُسر ، وهذا ااهد        
 -كرمي التهامي ااطي    / وبقي رهن االعتقال يف سجون الطواغيت عدداً من األشهر ، وكذا اعتقاهلم للمرأة الصاحلة زوجة ااهد العابد                  

 حيث قاموا باعتقاهلا هي وابنها األكرب الذي يبلغ الثالثة عشر من عمره وقد اعتقلوا               –داً  حنسبه كذلك واهللا حسيبه وال نزكي على اهللا أح        
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 فك اهللا أسرهم وانتقم هلم ممـن اعتقلـهم          –يف املستشفى الذي تقوم الزوجة الصاحلة بالعالج فيه وقد كانت ذاهبةً إليه مع ابنها األكرب                
ملأساة اليت حلقت هذه العائلة ااهدة حيث فرقوا مشلها بعد اجتماع ، فـاعتقلوا               ولك أن تتصور أخي املسلم حجم ا       –وتسبب يف ذلك    

األم وابنها بغري ذنٍب إال ألم ممن هاجر إىل أفغانستان بينما أهل العهر والفساد يعيشون يف اجلزيرة العربية بكل احتراٍم وتبجيٍل من هـذه                        
راسة املشددة عليهم وقتال كل من يسعى لقتاهلم بكل ما أُوتوا من قوة كل ذلك من أجـل                  الدولة اللعينة ، وأما عن اجلنود الصليبيني فاحل       

 عدة مرات هيفاء األمحديوى الصاعدي ورفيقة درا  جن/ عيون النصارى املعتدين عليهم من اهللا ما يستحقون ، وكذا اعتقاهلم للمجاهدة             
أن حيفظهن حبفظه وأن يفك أسر من أُسر من اهللا ا وزوجها وأخي زوجها نسأل  عن أعني هؤالء الطواغيت بعد أسر أخيهوهي اآلن خمتفيةٌ

قائمة طويلة  .... و...  من رجاٍل ونساء     – فك اهللا أسره     –علي الفقعسي   / ااهدين وااهدات و كذا اعتقاهلم لعدٍد من عائلة ااهد          
 ... أعلمه منها الحتجت يف ذلك إىل كتاباٍت كثرية وطويلة جداً من هذه االعتداءات الوحشية واليت لو ذهبت ألذكر ما

اليت حلقت هؤالء ااهدين فإم مل يقوموا بأي عمليٍة ضد والتصرفات الفرعونية ، ومع كل هذه األعمال الوحشية ، واألفعال اإلجرامية ،   
ا معاقل اليهود والنصارى دكَّاً أدهش العامل بأمجعه ،         هؤالء ارمني ، مع عدم عجزهم عن ذلك ولو كانوا عاجزين ملا استطاعوا أن يدكُّو              

فمعاقل هؤالء ارمني من املباحث والقوات ورؤوس النظام السعودي ليست بأشد حتصيناً من جممع فينيل بالعليا والذي دمـره إخواننـا                     
 أمريكا يف نـريويب ودار السـالم ،          ، وليست بأصعب من ضرب سفاريت      - تقبل اهللا من استشهد منهم       -هـ  ١٤١٥ااهدون يف عام    

مما عطَّل عملها للسنني املاضية وما عادت للخدمة إال يف شهر شوال من هذا العام               ) كول  ( وليست بأصعب من ضرب املدمرة األمريكية       
 امعـات   التجارة العاملي ، وليست بأصعب أيضاً من ضـرب         وبرجي مركز ، وليست بأصعب أيضاً من دك البنتاجون        ) هـ  ١٤٢٤( 

وال غريها من الضربات الكثرية واملباركة ، واليت نفَّذها أولئك األبطال الذين مـا              وغرا  الرياض  شرق  الصليبية األربعة واليت ضربت يف      
وطها إمنـا    ختشى عليها من السقوط ألن سق      – وعينها على الواليات املتحدة األمريكية       –زالت هذه احلكومة الغامشة تالحقهم وتهددهم       

هو سقوطٌ هلا فلوال بقاء الواليات املتحدة األمريكية معلنةً احلرب على هؤالء ااهدين ملا جترأت هذه  احلكومة العميلة على حرم ؛ بل                       
صرنَّ اللَّه من   ولَين   – بإذن اهللا    –لسعت جاهدةً يف االستجداء م وطلب رمحتهم ، وهذا ما سيحصل واأليام بيننا وسترون ذلك عياناً                 

ِزيزع لَقَِوي ِإنَّ اللَّه هرنصي .  
الشاهد أن عدم قيامهم بعمليٍة ال نوعية وال تكتيكية وال استراتيجية ضد هذا النظام العميل مع كل ما حصل منه من إيذاٍء وتعـد علـى                          

فإن من يستطيع أن يهدم ناطحةً لن يعجزه حبـال          .. ى ذلك   أنفسهم وأعراضهم وأمواهلم وإخوام وأهليهم ال يدل على عدم قدرم عل          
هدم مرتٍل من طابقني ؛ ولكن هي احلكمة واألناة والتريث الذي جيب أن يحسب إلخواننا ااهدين مع درجة الشرف األوىل ، حىت إنين                       

 حفظه اهللا ومـن معـه مـن         –سامة بن الدن    أ/ واهللا ألستغرب من حلمهم إىل هذا الوقت وتقيدهم العجيب بتعليمات أمريهم الشيخ             
  .-ااهدين 

باالنتقام هلؤالء ااهدين ، فلم يطق هؤالء الصرب على ما يلحق إخـوام             ) كتائب احلرمني   ( ومن العجيب أيضاً قيام مجاعة كاملة وهي        
 أن يشاء اهللا قاموا باملهمة اليت أسأل اهللا         دوه إىل  على أنفسهم منهجاً لن يتع     ااهدين من تسلط هؤالء الطواغيت ومبا أن هؤالء قد أخذوا         

 ينتقص فيه من عرضه وينتهك من حرمته إال          يف موضعٍ  وما من امرئ ينصر مسلماً     : ( أن يكتب هلم فيها أجر النصرة قال رسول اهللا          
  ) .نصرتهفيه نصره اهللا يف موطن حيب 

 

 



 

١٣

  

  :الوقفة الثالثة
ين هو زعزعة األمن ، وقتل املسلمني ، وترويع اآلمنني ، كما يذكره ويكرر ذكره من غُرر بـه مـن                     من قال بأنَّ هدف إخواننا ااهد     

 .العلماء واملثقفني ، والسذَّج واملغفلني ، فإن هذه التهم ال تنطلي إال على البلهاء واحلمقى 
يقوله تالف اللعني ، ويصدقه على ذلك األبله املسـكني ، لَمـا   كما ) !!! املعتمرين ( ولو كانوا يقصدون هؤالء األبرياء من املسلمني و         

ذهبوا ِمن قَبلُ إىل مشارق األرض ومغارا ليدافعوا عن أراضي املسلمني ، فمنهم من ذهب إىل أفغانستان ، ومنهم من ذهب إىل البوسنة ،      
إىل الصومال ، ومنهم من ذهـب إىل أندونيسـيا          كستان ، ومنهم من ذهب إىل الشيشان ، ومنهم من ذهب            يومنهم من ذهب إىل طاج    
وواهللا لوال طواغيت آل سلول لسلك ااهدون األبطال الطريق إىل فلسطني ؛ ولكنها احلماية الشـديدة ،                 ... وغريها من بالد اإلسالم     

 لَما تركهم اإلجنليز واألمريكان يستولون      والرعاية األكيدة ، من نظام آل سلول لدولة يهود ؛ إذ أنَّ هذا هو عربون بقائهم يف املُلك و إال                   
 .على شٍرب واحد من أرض اجلزيرة العربية ، ولَما أقروهم على ذلك 

رأس الصليبيني وإمامهم هو قتال املعتدين من اليهود والنصارى فقد أعلـن بعـد              ) بوش  ( الشاهد أن هدف إخواننا ااهدين كما أعلنه        
 صليبية فهو يعلم هدفهم ويقر به بينما كثري من املسلمني يكذب عليهم بكل وقاحة ومحاقة ونفاق دفني احلادي عشر من سبتمرب أن احلرب    

 .ويزعم أنَّ هدفهم قتل املسلمني 


 


وجل بيده ملكوت كل شيء، وإليه   عزواألجل المحدود والرزق المحدود مع العلم القطعي أن اهللا

 .يرجع األمر كله، وله من في السموات ومن في األرض، وأنه إليه ترجع األمور
. هذه األمور كلها كانت تدفع بأحدهم في أتون المعركة تاركا وراءه أهله دون معيل وال كفيل إال اهللا

لى  بجميع ماله، فقال له صيه وسلملى اهللا علوحسبك كلمة أبي بكر يوم تبوك إذ جاء إلى الرسول ص
 . تركت لهم اهللا ورسوله: ماذا تركت ألهلك؟ فقال:  اهللا عليه وسلم

ولذا فإنا نرى أن آيات العقيدة جاءت منبثة في معرض آيات القتال والجهاد، خاصة اآليات التي تقرر 
 :أن الحياة والموت بيد اهللا
 )  مؤجال أن تموت إال بإذن اهللا كتاباًوما كان لنفٍس(
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 عبد الكريم بن محمد الحسين: بقلم األستاذ 
 

 واملكاسب احلزبية   جلمع الثروات مناسباً  سوقاً  ن ، الذين اختذوا من مسرح األحداث        ونبطاحين اال ومن أعنيهم هم أولئك املتأسلم    
الشـعارات  ، فنحن مسعنا منهم كثرياً أو ممن كان منهم على شيء من احلق ؛ أن أهـل                    - بطريقتهم اخلاصة    - والشخصية والوجاهية   

ة األعداء حال اشتداد األمور ، وهذا ما أصـبحنا          همة ، وال ميكن أن خيرجوا ملواج       ال ميكن أن يدافعوا عن األ       التنظريية اخليالية  واخلطابات
نؤمن به بعد تعاقب األحداث وتواليها ، فهم ال ميكن أن يقدموا لنا حالً عملياً هلذه املشاكل الكربى سوى الصياح و املتاجرة ببطـوالت                    

 ، مع ترديدك أم فقط من – إن كنت ذا ماٍل أو جاه      –ملا يقولون ودعمهم    التصفيق  هو  األبطال ودماء الشهداء ، فكل ما يريدونه منك         
  .ميلك احلل العبقري ، والفقه والواسع ، والسياسة الناضجة ، والفهم العميق 

علماء السلطة   ب اًبدءهؤالء العلماء    املبين على النظرة الواقعية والشرعية الصحيحة هو الذي يعجز أي انبطاحي من               الصحيح احلل العملي إن  
 امتالك حٍل بديٍل ملشاكل األمة الكربى والذي ال أجده ملخصاً بغري            – يف نقدهم للمجاهدين     – الصحوة ؛ مهما ادعوا      بأصحابوانتهاًء  

اخلاصة ، فهذا واحد من أبرز مشاخيهم يكَرر يف جمالسه "  وحب الدنيا وكراهية املوت – أو كفروا بتعبري أخص –الركون للذين ظلموا " 
 .أنه حىت لو احتِللْنا من قبل النصارى فنحن مضطرون ملهادنتهم ألننا ال نستطيع املقاومة

لقد جعلت هذه األحداث املروعة الدائرة اآلن يف الفلوجة مشاعر األمة تتقلب بني حاالت من النشوة والفخر ذا اجلهـاد املشـرف ،                       
لبشعة اليت تنقَلُ إلينا عرب الوسائل املختلفة ، هذه التحوالت الشعورية من أقصى حاالت وحاالت من احلزن والشعور باألسى جراء املناظر ا      

شعوراً باملسـئولية ، وإحساسـاً   "  الغيور "  يف نفسية املسلم – وال شك –الفخر ، و السعادة ، والنشوة إىل أقصى حاالت احلزن يولد  
استعداداً حقيقياً للتضحية بكل ما ميلك      " الطيب  " ، بل ويولِّد يف معظم نفوس الشباب        بالذنب ، ومحاساً داخلياً يدفع إىل العمل اإلجيايب         

 .من أجل هذه األمة
 –مشايخ االحنراف العقدي والفكري يعلمون أن مثل هذه األحداث ال ميكن مواجهتها بانتقاد ااهدين بالفلوجة ، والرمادي ، ونابلس                    

  ، ولكـن ألن النـاس        -مسلح جتاه أي عدوان يف تطبيقهم املعروف لنظرية الفترة املكيـة            برغم أن منهجهم احلقيقي يرفض أي عمل        
مسرورون ذا اجلهاد ، وناقمون على هذا العدوان الصلييب والصهيوين الغادر ، وألن امتداحه ال يشكل خطراً شخصياً كبرياً على الواحد                     

، بل إم جيدون فيه جماالً لكسب الشعبية والوجاهة ومربراً لسقوط تبعة            منهم وال يتطلب منهم أي تضحيات أو خطوات عملية حقيقية           
، يف املقابل فإن السكوت عن مثل هذه األحداث ميثل سقوطاً سريعاً !! اجلهاد عنهم فهم يقولون زوراً تاناً حنن جناهد بألسننا ، وكتاباتنا      
 اً بـدء –وحىت من عقالء الغربيني ، لذا فهم بكافة توجهام وتيـارام  هلم ، فكيف يسكتون و الكل يتكلم من علمانيني وقوميني ، بل         

  حياولون استثمار مثل هذه األحداث لصاحلهم ، فالشجب وارتفاع األصوات ،             -بالقرضاوي وانتهاًء بآل الشيخ مروراً برموز الصحوة        
مجاعات كف األيدي   "  أضحى مسة بارزة لإلسالميني من       والتنديد مل يعد من اختصاص من تسمى الدول اإلسالمية أو اجلامعة العربية بل            

 .كما حنب تسميتهم يف جزيرة العرب" االنبطاحيني " أو " 
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إذن ال شيء جديد سوى الكالم و اجلعجعة فهم بكالمهم وادعائهم تأييد قضية ما يستفيدون منها أكثر مما يفيدوا ، بل رمبا سعوا عمداً                        
 يوجد لديهم أي خطة عمل ، وإن وجد فهي خيالية سريالية باختصار هم ال  مكاسب حركية أو شخصية ، ف     إىل مضرا يف اخلفاء لتحقيق      

 . ، ولكنهم مستعدون الستغالل أي حدث مادام يفيدهم آنياً حىت لو خالف توجهام احلاليةال تكون إال يف عقول أصحاا 
ك الناس من أجل قضية ما ، كما كان يفعل رسول اهللا صلى اهللا عليه               ال شك أن أسلوب التهييج العاطفي واخلطايب أمر مرغوب لتحري         و

 ، وهذا ما يتقنه هؤالء املتاجرون بقضايا األمـة فنظـرة            وسلم ، ولكن أن يكتفى به لوحده يف قضايا األمة املصريية ، فهو مرفوض متاماً              
طني تنبيك مبدى الفقر لدى هؤالء يف تقدمي حل فعلي وعملي  على مقاالم وتصرحيام املتزامنة مع أحداث الفلوجة أو أحداث فلس       ةسريع

بون اذ وهم ك  ، وحقيقة أم صدقوا    عن هؤالء أم عبارة عن ظواهر صوتية         – ومازالوا   –لألمة ، وهنا أتذكر ما كان يطرحه العلمانيون         
صٍر يف النظر وعدم إدراك لواقع األمة ؛ هو ما ينطبق عليهم زوراً وتاناً من ِق" املتأسلمني " ، فتجد أن ما يتهم به ااهدون من قبل هؤالء 

خرية ، سوف تبني لك حقيقة ما أعين       متاماً وكما قلت أن نظرة سريعة يف خطابات التهييج والشجب واالستنكار املتزامنة مع األحداث األ              
اقع ووضع احللول له ، جتعلك تـؤمن يقينـا أـم            ، أما النظرة الفاحصة لتارخيهم القدمي واحلديث ، وقراءة يف خطام وتشخيصهم للو            

 سوى جمموعة من مجٍل مركبة      فليس لديهم مفلسون ، ال ميلكون حالً مبنياً على أسس شرعية من الكتاب والسنة أو فهم صحيح للواقع ،                  
مصلحة احلفاظ على مكاسب الدعوة : " مكتوبة يف مقال أو منطوقة يف حماضرة تكون مفيدة أحياناً ، وأحياناً تكون ناقصة غري مفيدة مثل 

هذه األعمال ال نتفق معهـا      " ، و   " اشتر منهج السالمة    " ، و   " ال تكن يف الفتنة     " ، و   " مفسدة جر األمة ملواجهة غري متكافئة       " ،و  "
 يف العراق ، و الشيشان منا هو إاجلهاد" ، و .. " والغرب متقدم ال ميكن هزميته " و " ااهدون أغرار ال يفهمون " ، و  ، !! .. " ولكن 

 ".و أنتم يف بيوتكم ووظائفكم على ثغر عظيم " ، و " ، وأفغانستان ، وفلسطني لكنهم ال حيتاجون لرجال 
خاطئاً ال ميكن ترتيلـه إال بشـق   االستدالل به هذه اجلمل والتراكيب اللغوية أو الصوتية ال يوجد هلا مستند أو نص شرعي خال ما كان               

رمبا كسره كسراً يعرفه اجلاهل قبل العامل ، فال يوجد تأصيل شرعي مقنع بالدليل من الكتاب والسنة لديهم لكل                   و يل عنقه لياً     األنفس مع 
فـال  "  املخالفة هي األصل     واقعدوا ومل يؤصلوا لقعودهم ، وخالفوا الدليل وجعل       " تلك اجلمل اليت ذكرا قبل قليل ، فهم بعبارة أخرى           

، بل إم مازالوا يعيشون مرحلـة الصـراع          سوى املربرات الواهية واليت ال ترقى ملستوى التأصيل الشرعي           -وا شيئاً    إن ملك  –ميلكون  
 بطالن مسألة الفترة املكية بل إا        وإظهار املضحك بني ما مينون أنفسهم به وبني ما درسوه يف كتاب اهللا وكتب العلم ، خاصة بعد بيان                 

 مصلحة الدعوة  " اهرة الطاغوت بالعداوة والرباءة منه ، والذي يعترب أمراً مستحيالً ال يمكن هلم فعله بسبب              لو صحت فمن أبرز مساا جم     
 ." واحلفاظ عليها املزعومة

ن األدلة  إ: هي قدرهم احملتوم ، فمرة يقولون       كل مرة خطة جديدة أغىب من السابقة وأكثر تناقضاً ، وكأن الفضيحة             يف  ولكنهم يبتكرون   
ك مرجئةً ولكن  ، ليكونوا بذل- وكأن القرآن نزل ليظل خمطوطاً تزين به اجلدران –ية اليت مع ااهدين ال ميكن ترتيلها على الواقع          الشرع

زيل الدليل على الواقع وما يعقبه من تبعات إىل أجل غري مسمى ، ومرة يقولون لنا ما املانع من ترك العمـل                      ـوا تن ؤمن نوٍع آخر ، أرج    
، ولكن املشكلة أم جيعلون كل مصائب األمة الكبرية هذه من تلك احلاالت اخلاصة اليت ال يعملُ                 " احلاالت اخلاصة   "  بعض   بالدليل يف 

 ، وبغض النظر    ١بة أو للسلف  حافيها الدليلُ ، و العجب العجاب أم يستدلون بصحة رأيهم هنا ببعض القصص التارخيية اليت وقعت للص                

                                                 
 " .الموقف مقوالت في فقه " هذه األفكار منشورة في مواقعهم وكتبهم بتصریح متفاوت الوضوح ، ومن ذلك كتاب سلمان العودة  ١
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بل رمبا ! أو هل تكون مستثناة بنص آخر ؟! ؟أوال ستدلوا ا وهل تكون حالة خاصة ال ينطبق الدليل العام عليها عن مالبسات كل قصة ا
فعجباً ،  وتركوا الكتاب والسنة بدعوى أن الدليل ال يصلح استخدامه دائماً  بآثار تارخيية ،  كانت القصة أصال ضعيفة ؛ املهم أم استدلوا         

 هل هذه أو! ، فهل ميكن جعلهم بعد هذا أصحاب منهج سلفي صحيح ؟! اريخ ومل يصلح دليل الكتاب والسنة ؟    هلم كيف صلُح دليل الت    
 ! .؟الذين يقدمون النص الشرع على كل شيء  صفات أهل السنة واجلماعة هي

 ليمـدح  ١"الظواهر الصوتية "  أحد هذه خيرج عليناشرة يف هذه األوساط الثقافية ، حيث    نت امل  ألسواق املتاجرة باملبادئ   ونعود مرة أخرى  
برغم " جياهدون اآلن يف بغداد ، واألنبار فهم أبطال أشاوس " يفتخر م " اجلهاد يف الشيشان وأفغانستان والبوسنة وكيف أمثر هذا شباباً   

 والشتائم هلؤالء ااهدين األبطال أو لسباباضحوا بالغايل والنفيس  ، ولكنه يف ذات الوقت يكيل أنواعاً من " أنف العلمانيني والصليبيني 
، ملا كانوا يقومون بعمليام يف بالد املسلمني كباكستان واجلزيرة وغريها وكأن العراق والشيشان وفلسطني " القلة القليلة " كما يسميهم 

ىل أوصال ، واعتقاده العميق أن األمـة        س بيكو اليت قسمت األمة إ     كليست من بالد املسلمني ،رغم أنه يف نفس املقال يدعي كفره بساي           
 .كلٌ ال يتجزأ 

          فالذي جعل اجلهـاد مشـروعاً وواجبـاً يف الشيشـان          ،   إا حماولة منه ومن أمثاله الستثمار جراح األمة بدون محل واجب التضحية             
يت وقطر وبالد احلرمني ، إن مل تكن تـدري أن  وأفغانستان والعراق وفلسطني هو ذاته الذي جيعل اجلهاد مشروعاً يف جزيرة العرب الكو     

ة ولتسكن يف فندق الظهـران      ي اليت تنطلق من عندنا وعند جرياننا فلتأت هذه األيام إىل املنطقة الشرق            ١٦الفلوجة تقصفها طائرات اإلف     
 يقيناً أن اجلهاد يف الظهران ، واخلرب        دولتزدالترى بعينك وتسمع بأذنك الطائرات اليت تنطلق من هنا من تلك القاعدة اجلوية يف الظهران ،                 

، والكويت ، واخلرج ، والعديد ، ال يقل وجوباً عن اجلهاد يف الفلوجة و تكريت ، وبغداد ، والرمادي ، بل إن ضرب األمريكـان يف                           
   قواعدهم اخللفية اليت تتماً لتمام جناح العمليات داخل العمـق       ن القوات األمريكية الغازية يعد عسكرياً واستراتيجياً ، أمراً الزماً ومتح          ؤم

العراقي ، ومن الناحية الشرعية فال نقاش وال جدل أصالً يف وجوب قتاهلم يف كل مكان جندهم فيه ألم حماربون ، وإن كنت ترفض هذا            
 العراق وأفغانستان جهاداً    فأنت بالضرورة ترفض كون قتاهلم يف      الرأي أي أم حماربون واحملارب حالل الدم واملال والعرض يف كل مكان           

 . ال يفهمون املتاجرين ، مما يلزمك إعادة النظر يف موقفك املعلن جتاه اجلهاد هناك ، ولكن يبدو أن مشروعاً
لقد ذكرين هذا املوقف بقصة اليهود مع عبداهللا بن سالم حني سأهلم الرسول صلى اهللا عليه عنه فقالوا هو خرينا وابن خرينا ، وملا علموا                         

 رضـي   اهللافعبدنه أسلم قالوا بل هو شرنا وابن شرنا ، ولكن يبدو أن اليهود قد جيدون مربراً أفضل يف نظرهم من مربر هذا املتفلسف ،                         أ
 وبـني   وع التحالف بينهم  اهللا عنه غري دينه وانتقل من اليهودية إىل اإلسالم ، أما هؤالء فكل ما ينقمونه على ااهدين أم أفسدوا مشر                   

 بشرط الرضى بالكفر البواح املمزوج بـاالحتالل األمريكـي أو   –ل سلول ، هذا التحالف الذي يتيح هلم الزئري من داخل الوطن    طغاة آ 
 و الوطنية ، أما حنن فنعترب أن جمرد إفساد هـذا             ، عون أم ذه الطريقة حيققون مكاسبهم الدعوية       والذي يد  -على األقل السكوت عنه     

فمعلوم أن الطواغيت شعروا أن املؤسسة الدينيـة   . من خطره على األمة من أعظم مثار إعالن اجلهاد يف جزيرة العرب    التحالف أو التقليل  
الرمسية هرئت ، وسقطت ، ومل تعد قادرة على احتواء تذمر األمة ومحاس الشباب الراغبني يف اجتثاث املنكر األكرب ، فكان ال بـد مـن          

  يوم من األيام وزن عند      العتيقة ، وبالطبع لن جيد الطاغوت أفضل من عباد املصاحل هؤالء الذي كان هلم يف               نعال أخرى تستبدل ا النعال    

                                                 
 ..الذي نشر في الوسطیة والساحات ) قادسیة الفلوجة والرمادي ( بمقاله   وهو محسن العواجي ١
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 سـرعان مـا      حبمـد اهللا   الذي، مما يعين أن مساع الشباب سيكون بنسبة أكرب ، وهنا يكمن اخلطر من هذا التحالف املشئوم و                   الشباب  
حينما أقول أن من أعظم مثار اجلهاد هو إفساد ، وفضح هذا التحالف أو التقليل من ، لذا ف ذي بصرية من العامة قبل اخلاصة انكشف لكل

جيب إفشاهلا وفضـحها ،      ؛ أليست كل وسيلة يستخدمها الطاغوت لتكريس احتالل الغرب للبلد ولتسويغ عمالته               فأنا أعين ذلك   خطره
 يتخذ الدين مطية هلؤالء األوغاد ، وأن جيعل الكفر البواح أمـراً الزمـاً        وكلما ازداد خطرها ازداد األمر وجوباً ، وأي بلية أعظم من أن           

 . شرعاً ال ميكننا تغيريه ، وأن يسكت عن هذه املنكرات العظيمة باسم احلكمة وباسم الدين 
  

الطيب " رة ذلك الشاب  ارتسم يف ذهين صوأسواق املتاجرة باملبادئيف لُجة هذه األحداث اليت حترك مشاعر األمة ، و بعيداً عن 
 خاصة بعد    ، ذاهباً إىل شيخه الذي اعتقد أنه أعلم أهل األرض وأصدقهم وأدرى الناس مبصاحل األمة                األمة املسكني املتحرق على مآسي   " 

فرسان الرمـادي ، مث  أن مسع حماضرته األخرية واليت جمد فيها ااهدين واجلهاد ، أو قرأ مقاله يف اإلنترنت اليت مدح فيها أبطال الفلوجة و  
أو أفغانستان أو حىت الشيشان     " أريد أن أشارك عملياً وأساهم يف حل مأساة العراق          " أو  " أريد أن اذهب للعراق      " استفتاه بكل بساطة    

 ال حيتـاجون إىل     إن ااهدين هناك  :  اإلجابة بكل برود     كتأتيل، إىل غريها من األسئلة اليت تزخر ا خزانات الفتاوى يف مواقع هؤالء ،               
 ، فيفرح الشاب ويظن أن الثغر هو قتال األمريكان على أرض اجلزيـرة ليـأيت                رجال بل هم حباجة إىل الدعاء ، ابق هنا فأنت على ثغر           

واطلب العلم  اجلس  اجلواب مستعيذاً باهللا من هذه الفتنة ، وحمذراً له من الوقوع ا ، أو تأييدها ، أو حىت التعاطف معها ، مث يتبعه قائالً                         
 إن  ، ويف حالة إصرار هذا املسكني على اجلهاد سيصارحه الشيخ قائالً          ) بعدين  (  ، وتزوج  ، وواصل دراستك ، واجلهاد          وحصن نفسك 

 . ، وهؤالء ال ينبغي الدخول معهم ويقودها الغالة من تنظيم القاعدة " التكفريي " اجلبهات هناك يسيطر عليها الفكر 
 

 األحبة أن هؤالء يتمسحون باجلهاد حالة ضمان مكاسب عاجلة ، و الشواهد كثرية من أفغانستان األوىل إىل                  خالصة القول أيها  
 ؛ بكـاء علـى    املتاجرة والكسب السريع  ق ، نفس األجندة تتكرر وال تتجاوز مسمى         االبوسنة إىل الشيشان إىل أفغانستان الثانية إىل العر       

امة ، مث منع الشباب من الذهاب إذا ما سألوهم ، وجعل الذهاب خطئاً كـبرياً فهـو كالـذهاب              اجلرح وييج للشباب يف امللتقيات الع     
للمحرقة ، مث االفتخار مبا ينجزه املضحون يف تلك الثغور ، وحماولة استثمار النصر من على األرائك  وهذا متاماً ما يفعله املنافقون قـال                          

ِإن كَانَ لَكُم فَتح من اللِّه قَالُواْ أَلَم نكُن معكُم وِإن كَانَ ِللْكَاِفِرين نِصيب قَالُواْ أَلَم نستحِوذْ علَيكُم ونمنعكُم   الَِّذين يتربصونَ ِبكُم فَ   { :  تعال  
  . }اِفِرين علَى الْمؤِمِنني سِبيالًمن الْمؤِمِنني فَاللّه يحكُم بينكُم يوم الِْقيامِة ولَن يجعلَ اللّه ِللْكَ

 
 أعرف شاباً يريـد أن يـذهب        خطب اخلطب العصماء و امتدح ااهدين يف العراق والفلوجة        ن  املتاجرين مم  وأخرياً أقول لكل  

 !!!فما رأي فضيلتكم ؟ليشارك إخوانه ذلك األجر العظيم واد الكبري للعراق 
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أمة خصها اهللا خبصائص كثرية وعديدة وأمهها أا خري أمٍة أخرجت للناس ، ومن أهم مسات هـذه األمـة أـا               ..  أمة اإلسالم    
 ..كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى 

 على عاتق كلّ مسلٍم جتاه أمته واجب عظيم ال سيما إذا كان الزمان مثل زماننا اليوم الذين تعاين فيه األمة من                      ولذلك فإن الواجب امللقى   
 ..تسلط األعداء وتكالب أمم الكفر عليها 

ـ                علىوقد دأب أعداء الدين وامللّة       وم يبحثـون    وضع احلواجز والعوائق اليت تقلل من متاسك اتمع املسلم وتعاضده وما زالوا حـىت الي
 ..!!وما هم بقادرين البسيطة على  ر األمة وتفكيكها بعد أن عجزوا عن استئصاهلا وحموها من الكفيلة بتخديلويدرسون السب

إىل إشـغال   .. سالم بصلة   ها إىل عصبية ووطنية مقيتٍة ال متت إىل اإل        ولية واليت مزقت األمة وفرقت والء     فمن وضٍع للحدود اجلغرافية الد    
 ..ايا هامشية بل تافهة من رياضة وفن وغريها من األمور احملرمة واليت تلهي الناس عن األمر الذي خلقوا له قضلألمة ب

ومن األمور اليت حيرص األعداء أن يغرسوها يف األمة وجيعلوها تتجه إليه هو ربط أمة اإلسالم بأمم الكفر عرب رابطة الـدول العربيـة أو                         
 املتحدة أو دول حبر قزوين أو دول جملس التعاون أو غريها من الروابط اليت جتعل رابطة اإلسالم بعيدةً عـن                     األفريقية أو األوربية أو األمم    

 !!الكافر  أو جملس األمنالطاغوتية كمة العدل الدولية واليت جتعل التحاكم حني اخلصومات أو احلروب عرب حم.. األثر السياسي الفعال 
متصاص الغضب والتفاعل العملي     واليت تستهدف ا   –ت فيها حكومات الدول اإلسالمية الضوء األخضر        ومن السياسات املتبعة واليت أعطي    

؛ سياسة املظاهرات العارمة اليت تغص ا الشوارع اإلسالمية بعد كل حدٍث جلل ، فما إن حيدث حـدث يسـتدعي              -مع قضايا األمة    
 من املعتدي إال أن ذلك يتالشى       االنتقامشدة مبينة رفضها للعدوان ورغبتها يف       التفاعل العملي إال وترى ألوفاً مؤلفة خترج يف مسريات حا         

 .. من ساعة وصول كل واحٍد منهم إىل بيته قافالً من تلك املسرية أو تلك املظاهرة 
سالمي واليت شارك فيهـا  عمت املظاهرات العامل اإلولنأخذ على ذلك مثاالً واحداً وهو مقتل الشيخ أمحد ياسني رمحه اهللا ، فعندما اغتيل     

 رأيت املراثي الشعرية واملقـاالت      اإلنترنتمئات األلوف من املسلمني مبشاعر صادقة وقلوب متقطعة ونفوس للثأر طالبة ، وإذا تصفحت               
ـ   احلماسية ، واملقطوعات النثرية ، ورأيت اخلطب اليت ألقيت واحملاضرات اليت سجلت متأل املواقع اإلسالمية ،                  ن يتهـدد   وترى وتسمع م

ولكن كلَّ هذا ال يغين شيئاً إذا توقف عند هذا األمر ، ألننا أبصرنا كيف أن كل من                  ويزجمر ويتاجر بقضيته عرب اإلذاعات والفضائيات ،        
 تكلّم وكلّ من تعاطف وكلَّ من زجمر قد رجع إىل حياته اليومية وكأن شيئاً مل يكن ومل يتغري يف حياة الناس سوى أم كـانوا يقولـون           

 .رمحه اهللا : أمحد ياسني حفظه اهللا واآلن أصبحوا يقولون 
 ..نعم بكل هذه البساطة انتهت قضية الشيخ أمحد ياسني يف قلوب الناس ومل يبق له إال الذكر احلسن 

عـاهلم وتفاعلـهم    ونستثين من هذا كلّه موقف ااهدين سواء يف أرض فلسطني أو غريها ممن تعهدوا بالرد أو قاموا به ، فهؤالء ردود أف                     
 ..لصحيح جتاه كلِّ قضايا األمة اوهو عني املوقف .. عملي ملموس أثره على املسلمني وعلى املتعدين 
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 وال تردع الباغي عن     لضائعة ، وال توقف الظامل عن ظلمه      إنَّ اخلطب احلماسية واملظاهرات السياسية واملسريات السلمية ال ترجع احلقوق ا          
 ..ا احلل الشرعي الذي أمرنا اهللا به وفعله رسولنا حممد صلى اهللا عليه وسلم بغيه ، وليست هي لوحده

 ﴾ وإن استنصروكم يف الدين فعليكم النصـر ﴿ :  يف قول العزيز احلكيم سبحانه وتعاىل  لتفاعل احلقيقي مع قضايا األمة هو خمتصر إن ا 
 ذاوإ: "  أنه صلى اهللا عليه وسلم قال        ابن عباس  البخاري من حديث     والتفاعل احلقيقي هو عني ما قاله حممد صلى اهللا عليه وسلم كما يف            

  "فروانفا استنفرمت
ني وهي مقتضى العقل واحلكمة فالغريق الذي يستصرخ ويطلب الغوث ليس           منعم هذه باختصار الطريقة الشرعية للتفاعل مع قضايا املسل        

 وال استقبال القبلة ورفع اليدين بالدعاء كال فاحلكم لو كان اإلنسان قـد    احلل جتاهه رفع الصوت بالبكاء والعويل فلن يغنيه ذلك شيء ،          
 ..دخل يف الصالة أن يقطعها ويذهب مباشرة لنجدة الغريق وإنقاذه من الغرق 

 ..صحيح أن البكاء والتأثر ملصاب املسلمني هو داللة واضحة على الشعور باجلسد الواحد إال أنه ال يكفي 
لب اهللا تعاىل وسؤاله كشف الكرب مطلب شرعي ووسيلة مشروعة عند كلِّ مصيبة إال أا ليست لوحدها احلل                  وصحيح أن الدعاء وط   

 ..والواجب املطلوب كال 
فالواجب اليت دلت عليه النصوص الشرعية أن يقوم اإلنسان بكل ما بوسعه ومقدوره فعله جتاه إخوانه ، وإال فإن الوقوف موقف املتفرج                      

 ..مة هو صورة من صور اخلذالن هلم والوعيد ملن فعل ذلك شديد جتاه قضايا األ
   ."جيهز غازياً أو خيلفه يف أهله خبري إال أصابه اهللا بقارعة قبل يوم القيامة أو   يغزمن مل" : قال صلى اهللا عليه وسلم 

 .. خبري وإال فالوعيد يف ذلك واضح وبين نعم ال بد من وقفة عملية صادقة مع ااهد ملن يستطيع ذلك بتجهيزه أو خالفته يف أهله
 ." فكوا العاين : " والواجب جتاه األسري خمتصر وواضح وجمملٌ يف قوله صلى اهللا عليه وسلم 

فاألسري إذاً ال حيتاج إىل مظاهرة يف شارع ، وال خطبة يف مسجد فحسب ، بل حيتاج إىل رجال يفلون احلديد باحلديـد ، ويقـارعون                          
 ..إما باملساومة والتبادل أو بالفداء واملال ..كوا العاين واألسري األعادي ليف

  .. من بين قينقاعالرجل الذي نصر املرأة على اليهودوهكذا كان حاله عليه الصالة والسالم كما يف قصة 
 : قومه يف قصيدته املشهورةرى لبين ما جللرسول  غدرت بنو بكٍر خبزاعة وأتى عمرو بن سامل شاكياً ملا من عمرو بن سامل  وموقفه

  ـدا    إينياربمحم  اِشــدن  
ـَّا واِلـدا       قَد كُنتم ولْداً وكُن

ـْراً       بـدا أَفَانصر هداَك اُهللا نص
 ِفيِهم رسولُ اِهللا قَد  تجــردا      
 إنَّ قُريـشاً أَخلَفُوك  املَوِعـدا     

  كَداٍء رصـدا    يف يلوجـعلُوا  
ها     ودــــدأَقَلُّ  عأَذَلُّ و م                                  

ــدا   ِحـــلْف أَبينــا وأبيــِه  األتلَ
 ثُمت أَســلَمنا ولَم ننِزع يــدا      
 وادع ِعبــاد اِهللا يأْتوا مــددا     
ـُو صـعدا      ـَدِر يسم  أَبيض ِمثْلَ الب

ــك ا ـــضوا ِميثَاقَ ـــداونقَ  ملُؤكَّ
ـَدا     ـُو أَح  وزعموا أَنْ لَسـت تدع
 هم بيتونا ِبالـــوِتِري  هــجدا    

 

ــجدا  ســاً و كَّعــا ر لُونقَتو 
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إنَّ هذه السحابةَ  : ( فقال، مث عرضت سحابةٌ لرسول اهللا  ) نِصرت يا عمرو بن سامل     : ( قُِتلْنا وقَد أَسلَمنا، فقال رسولُ اهللا       : يقول
 ..ر اجليش ِقبالة املشركني يف مكة مث سي .. )  كَعٍببينلَتستِهلُّ ِبنصِر 

يب  قال الراوي مبيناً تفاعل الن     ، وكَفَروا بعد إسالِمِهم     ، واستاقُوا الذَّود   يراِعالقَتلُوا   وموقفه صلى اهللا عليه وسلم من العرنيني حينما         
 ، ، فَقَطَع أَيـِديهم وأَرجلَهـم      ، فَأَمر ِبِهم    طَلَِبهم يفبعثَ رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم        صلى اهللا عليه وسلم مع احلدث حيث        

ولُ فقَال رس :  ، عن جابر   بري حديث أىب الز    ، وما استغىن صلى اهللا عليه وسلم عن الدعاء كما جاء يف             ناِحيِة احلَرِة حتى ماتوا    يفوتركَهم  
 ... ، فأُدِركُوا ، فعمى اُهللا عليهم السبيلَ )اللَّهم عم علَيِهم الطَِّريق، واجعلْها علَيِهم أَضيق ِمن مسِك جمل  : (اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .. ات األحداث هذا هو تفاعل النيب صلى اهللا عليه وسلم مع قضايا املسلمني ومستجد
هم وخلّد ذكرهم على مر األزمان ال جتد يف الغالب إالَّ أم أولئك الرجال الذين يتكلمون                 الرجال الذين سطر التأريخ أمساء     وإذا نظرنا إىل  

  ..االتصالطريق بالفعال قبل املقال فصالح الدين األيويب مل يكن منظماً للمظاهرات وال معلقاً يف قناة اجلزيرة على أي حدٍث مهٍم عن 
بل كان رجالً يف املعارك ، وفارساً على اخليل منطقه أنَّ ما أُخذ بالقوة ال يرجع إالَّ بالقوة ، وكذلك كان معه يف القتال املوفق ابن قدامة                           

 وخرج بنفسه يذود عن الذي مل ير أنه على ثغر يف التأليف العلمي والتأصيل الفقهي حىت ولو كان ملسائل اجلهاد بل صدق األقوال بالفعال
 ..محى أمِة اإلسالم وحترير القدس من الغاصبني 

وهاهو شيخ اإلسالم ابن تيمية الذي قابل غزو التتار بتحريض األمة على القتال ال توجيهها إىل التعايش والسالم مع املعتدين ألنه يفقه قول 
 ، ويعلم أن الواجب املتعني الذي ال واجب بعـد اإلميـان              ﴾ رى حتى تتِبع ِملَّتهم   ولَن ترضى عنك الْيهود والَ النصا      ﴿   : اهللا تعاىل   

ومل يسـع   !! فلم يقم رمحه اهللا مبظاهرات عارمٍة يف شوارع دمشق          . .أوجب منه هو مدافعة هذا العدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا            
أسيسه حلملٍة سلميٍة ملقاومة العدوان فالوقت وقت قتال وعدٍو زاحٍف جبيوٍش غازية ال ومل يعلن ت !! جلمع مليون توقيع يرفضون غزو التتار       

 ..!!كالم ومؤمترات يشرف عليها أعوان املعتدين وقت 
وتستمر تلك النماذج املشرقة يف تأريخ األمة عرب القرون سائرة على منهج النيب صلى اهللا عليه وسلم يف التعامل مع األحداث واملصـائب                       

 الذين قتلوا يف أفغانستان ممـن مل يرضـوا أن           – حنسبهم واهللا حسيبهم     – ترتل بساحة املسلمني ومنهم يف هذا الزمان الشهداء الربرة           اليت
يقبعوا يف بيوم ويكتفوا باحلوقلة وهم يشاهدون القصف الصلييب على بالد اإلسالم ويسمعون استصراخ املسلمني م فهبـوا إىل تلـك                     

معرضني عن كل خمذٍّل    ..  وأمواهلم ليلقوا اهللا شهداء مقبلني قد برأت ذمتهم أمام اهللا وقاموا بواجبهم املطلوب منهم شرعاً                 البالد بأنفسهم 
قل هل تربصون بنا إال إحدى احلسنيني وحنـن  : " تالني قول اهللا تعاىل    " لو نعلم قتاالً التبعناكم     " أو  " لو أطاعونا ما قتلوا     : " ممن يقول   
    "أو بأيدينا م أن يصيبكم اهللا بعذاب من عنده نتربص بك

فيامن تريد نصر إخوانك والتفاعل معهم لتعلم أن البكاء والعويل ، والصراخ والكالم ، ال تنفع إذا كانت هي الفعل الوحيد الذي تعملـه           
حنقق معىن األخوة اإلسالمية احلقّـة ال       وإمنا عني النفع والنصرة إلخوانك أن تنفر للنصرة مبالك ونفسك ودعائك وكل شيء متلك وذا                

 ..تلك اليت تطلق إدعاًء أجوفاً وال حول وال قوة إال باهللا 
وال أنس أن أذكر بأن التعجل واملسارعة يف نصرة املظلوم وإغاثة امللهوف هي الواجب العيين فضالً أن يكون نقيصة وعيباً يف حق من يقوم 

 . ﴾عواْ ِإلَى مغِفرٍة من ربكُم وجنٍة عرضها السماوات واَألرض أُِعدت ِللْمتِقنيوساِر﴿ : ا وكما قال اهللا تعاىل 
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ــلّْ ــى وأجــــ  اهللا أعلــــ
  ـــــــبفضــله مت لنــا الن 

ــا  ــاًداريــ ــي فرحــ   تيهــ
ــا  ــاًداريــ ــي فرحــ   تيهــ

  ــري ــدأنا سـ ــد بـ ــا قـ  ناهـ
ـ  لكــن  ندرب ومــ علــى الـ

ــا  ــى أمِرينــ ــو خطــ  نقفــ
 شــــــيٍخ إذا أقســــــم مل
ــوا  ــا فاضـ ــوِم هيـ ــا قـ  يـ

ــ ــم ِمـ ــينكـ ــو تقـ  يف  وهـ
ـ     أو مــن إمــاٍم وهــو يف الــ
ـ  ــ ــدى ال ــمونٌ ل ــرزق مض   وال
 الزم والنصـــــر حـــــتم 
ــد  ــاغوت قـ ــا الطـ ــا أيهـ  يـ
ــواِل واأل  ــِب واألهــ  والرعــ
ــي ــت قبــــلُ تنتشــ  وكنــ

ــوم ــر والي ــاء النص ـــ ج   وال
ـ    تتابعـــت علـــيكم النــــ

ــم ي ــنفعكم فلــ ــد يــ  عــ
 واحلـــرب ال لـــن تنتـــهي  

 

ــلّ  ــلْ  وكـ ــاء فعـ ــا شـ   مـ
 صر وحققنـــا األمـــلْـــــــ

ــلّْ   ــد هـ ــالل اـ ــذا هـ  هـ
ــد ــلّْفموعــ ــر حــ   التحريــ
ــري ــلْ وســ ــى مهــ  نا علــ

 ســـار علـــى الـــدرب وصـــلْ
ــلْ  ــيِخ البطــ ــامةَ الشــ  أســ
ــلْ ــال فعــ ــثْ ، إذا قــ  حينــ
 وجاهــــدوا أهــــلَ الــــدجلْ
 ســــجن الــــرويس معتقــــلْ
ــلْ  ــه احلي ـــحاير أعيت  ــــــ

ـــ ــلْ  ـ ــى األج ــذي  قض  له ال
 للمــــــؤمنني ، ال وجــــــلْ
ــللْ  ــاً بالشــ ــبت حقــ  أُِصــ
ــلْ ــىت العلــ ــن شــ  دواِء مــ
ــلْ ــحر ختــــدع اهلمــ  بالســ
ــدنيا دولْ ــام يف الــــ  أيــــ
ــل ــرى الفشـ ــكبات واستشـ  ــ
ــلْ   ــد بط ــا ق ــحركم  م ــن س  م
 حـــىت نـــرى النصـــر األجـــلّ
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 :  يطرح البعض هذا التساؤل وجيعله عائقاً عن اجلهاد يف جزيرة العرب وهو
أال يمنع من مشروعية العمل الجهادي في جزيرة العرب  : السابعالتساؤل 

 !ما يترتب على ذلك من مقاتلة الجندي السعودي في القطاعات المختلفة؟
هذا التساؤل يرجع إىل بعض العوامل النفسية أكثر مما هو تساؤل منبثق مـن         

 يكن التساؤل خيطر ببالـه      إشكال شرعي ، ذلك أنَّ كثريا ممن يطرح هذا التساؤل مل          
ولو حلظة يف اجلهاد الشيشاين أو األفغاين القدمي واحلديث ، أو العراقي أو غريه ، بـل                 
ممن يطرح هذا التساؤل من مل يكن جيد حرجا شرعيا يف اجلهاد اجلزائري املبارك وقت               

 .ذروته
 ، بل هي شيء حمدث من األنظمة العامليـة احلديثـة ،   واجلنسيات ليست معقد والء وال براء وال شيء من األحكام يف الشريعة            

وعقيدة الوطنية املبتدعة ، وهي تفارق االنتساب إىل البالد والشعوب املعروف من وجوه كثرية ، ولو فرض أا مرتلة مرتلتها فتلك ليست                      
 .معقدا شرعيا هلذه األحكام أيضا

يطرح جمموعة أسئلة مماثلة عن الشرطي األفغـاين ، والشـرطي الشيشـاين ،              لذا ينبغي ملن يطرح هذا التساؤل ذه الصيغة أن           
 .والشرطي العراقي ، وغريهم ، وأن ينتظر جوابا واحدا

الذي يتحدث عن اجلهاد ، أو عن أي نشاط بشري آخر ، ال بد له أن يتسم يف حديثه بشيء مـن الواقعيـة ، وال شـك أنَّ                              
 . يبتعدوا عن األخيلة الفاسدة واألوهام ، لسقط نصف ما حيملون من التساؤالتأصحاب هذه التساؤالت لو حاولوا أن

فإذا حتدث عن قتال احلكومة السعودية فال يتصور أن املراد أن ينادي مبكربات الصوت يف حراس الطاغوت أن أسـلموا إلينـا                       
دين ، بل إذا حتدثت عن القتال فاعلم أنَّ هناك قـوات            طاغوتكم فال حاجة لنا يف قتالكم ، فيبتعدون عن الطريق وخيلون الطريق للمجاه            

يف اهلجوم على املستوطنات الصليبية ، فال ميكن تصور أن األسياد يعيشون يف بالد العبيـد الـيت                   ذلك   مدربة ومعدة لتقاتلك ، وقل مثل     
د الذين حيصلون على أي كمية يريدوا منهم    يستهدفهم ، دون أن يتخذوا هلم سورا حصينا من العبي          ناحتلوها ، وهم يعلمون أن هناك م      

 .باَّان
احلديث عن املسألة من اجلهة الفقهية الشرعية مبسوط يف مواضع أخرى ، ومن مل يكن مطلعا على مسألة قتال طوائف الكفـر                       

ب أو يف بالد الطواغيت األخـرى ،        وأحكامها اليت تتميز ا ، فال ينبغي أن يرى نفسه أهالً للحديث عن احلركة اجلهادية يف جزيرة العر                 
  وفك أسره  وليرجع إىل املسألة يف كتب من فصلوها كشيخ اإلسالم ابن تيمية يف مواضع من كتبه ، وعبد القادر بن عبد العزيز حفظه اهللا                      

 .لة ما يكفي ويشفييف كتاب اجلامع يف طلب العلم الشريف ، ضمن نقده للرسالة الليمانية ، وقد نقل الشيخ عبد القادر يف املسأ
واحلديث عن جرمية أنصار الطواغيِت وكوم املضطلعني بالنصيب األكرب من جرائم الطواغيِت ، بل وكوم أعظم جرميةً مـن                    

 الطواغيِت أنفِسهم مبحوثٌ أيضا يف مواضع كثرية من كتب أيب حممد املقدسي إضافةً إىل املصادر السابقة ، والطاغوت ال يبطش بيِده اليت                     
تعجز عن محل السالح ، وال يرى يف نفسه القدرة على منازعة اهللا تعاىل ربوبيته وألوهيته مبفرده ، وال يرى نفسه قادرا على امتهان كرامة                 

 نساء ااهدين وتعذيبهم وسجنهم السنني الطوال ، أو على إلزام املشايخ بالتراجع عن احلق الذي ال شك فيه ، أو على مطاردة احلرائر من  
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–املسلمني وسجنهن وتعذيبهن ، دون أن خيشى جوابا يزلزل عرشه ، ال يرى نفسه قادرا على كل ذلك بقوته وحده ، بل مل متتد عنقـه    
 إىل هذه اجلرائم العظيمة إالَّ جبنوده الذين هم أوتاد حكمه ، من طوارئ ومباحث وحرس ملكي وغريهم ، فبهؤالء يف احلقيقة                      -قطعها اهللا 

 .أصبح طاغوتا ، وعلى أيديهم جرى كفره ، وبأسلحتهم أرهب املؤمنني
واملراد هنا ليس حبث املسألة من اجلهة الشرعية بقدر ما هو تنبيه الذي يتكلم يف املسألة إىل أنه يعاين من خلل يف تصور اجلهـاد                          

 .والقتال أصالً ، قبل أن خيوض يف أحكام ذلك
 أن يكون معتديا مطاردا للمجاهدين ، فهذا صائل يشـرع     األول: الد احلرمني ، يقع على وجهني       وقتال اجلندي السعودي يف ب     

املنية "دفعه كما دلت عليه األحاديث الصحيحة ، وقد صدر عن احلركة اجلهادية يف جزيرة العرب من اإلصدارات ما يبني ذلك ككتاب                      
 .، إضافة إىل مقالني يف جملة صوت اجلهاد" وال الدنية
قتل املستهدفني من رجال األمن السعوديني ابتداءًَ ، وهذا هو الذي نقصده يف مقالنا ، وهو الذي جيب علينا أن                     : الثاين والوجه 

ندرك جيدا أنَّ قتال الطواغيت وإزالتهم ال ميكن بدونه ، وأنَّ قتال الصليبيني احملتلني لبالد املسلمني ال ميكن بدونه ، وهو الذي نقـول إنَّ                   
مجيع جبهات اجلهاد يف العامل تقريبا تقوم به ، فيستهدف ااهدون األفغان القواِت األفغانيةَ العميلة من جنود حامد كرزاي ، ويستهدف                     

ن يف ااهدون الشيشان القوات الشيشانية العميلة ، وااهدون يف العراق يستهدفون القوات التابعة للحكومة االنتقالية العميلة ، ويثخنـو              
 .الشرطة العراقية وحنوها

بيد أن من يثري التساؤل وإن كان تساؤله منصبا على الوجه الثاين إالَّ أنَّ الواقع أن الوجه الثاين مل يتبنه جماهدو تنظـيم القاعـدة             
ث ، مع أنَّ الناظر هلا يدرك ضمن سياستهم العسكرية يف بالد احلرمني ، ومل يقوموا بعمليات تستهدف قوات الطوارئ أو حىت مباين املباح 

 .أنها أقل حتصينا واحتياطاٍت أمنية من مستوطنات األسياد
مقاتلة القوات اليت تدامههم وتطاردهم دفاعا عن أنفسهم وعن جهادهم ، ومقاتلـة             : كل الذي وقع من جماهدي تنظيم القاعدة         

لتها إالَّ لكي تقاتلهم ، وال فرق بني من يشرع يف إطالق النـار ، ومـن                 القوات اليت حترس امعات الصليبية وحتمل األسلحة اليت ما مح         
يكتفي حبمل السالح والترصد للمجاهدين وانتظار قدومهم وأصبعه على الزناد ، فكالمها أعلن احلرب للمجاهدين ، وكالمهـا يتعهـد                    

 .ال بد من قتاله إلبعاده عن طريق احلركة اجلهاديةلرؤسائه بأغلظ العهود أنه يقاتل ااهدين مىت ما رأم عيناه ، وكالمها 
والغريب أنَّ من يثريون هذا التساؤل ويستنكرون مقاتلة اجلندي السعودي من قبل ااهدين الذين ما قاتلوا إال لتكون كلمة اهللا                     

يشهرون حرام يف صدورهم ، فإذا كـان        هي العليا ، ال يطرحون التساؤل أو االستنكار على جنود الطاغوت الذين يقاتلون ااهدين و              
 !قتل اإلنسان ابن بلده جرمية فلم مل يكن كذلك حني يقتل اجلندي السعودي جماهدا يف سبيل اهللا؟

 !!أم أنَّ قتل النفس جيوز لتثبيت حكم آل سلول ، وال جيوز إذا كان لتحكيم الشريعة وتطهري جزيرة العرب من املشركني؟ 
قع ، يدلُّك على الباعث احلقيقي هلذا التساؤل عند شرحيٍة ممن يطرحه ، وأنَّ املسألة ال تعدو كوا اخلـوف                    وهذا اجلزء من الوا    

على الدنيا وزواهلا ، والرغبة يف بقاء الطاغوت وشركياته مقابل احملافظة على حظ دنيوي ال يأمن أن يزول إن تزعزع حكم الطـاغوت ،                      
وت ، وال جيد غضاضةً يف مقتل أولياء اهللا من ااهدين ، حيث جيد أنَّ مقتل ااهدين يصب يف اتجـاه                     لذا يستنكر أن يقتل جنود الطاغ     

 .مصاحله الدنيوية ، خبالف االقتراب من الطاغوت وأذناِبِه
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 ..  رجلٌ ال كالرجال .. السبيت خالد بن عبد اهللا 
، لطيف العبارة ، حسن السمت ، يدخل السرور على  يف وجوه أصحابه بشوش بساماهر النفس ، عفيف اللسان ، صادق اللهجة ، ط

 ..قلوب إخوانه بالطرفة احلاضرة من غري كذب 
 ..كان متواضعاً خافض الصوت ذليل على املؤمنني عزيز على الكافرين  

 ..الدنيا وتعلّقت نفسه باجلهاد أبو مالك طلّق 
 من عمره ، وكان يومها اجلهاد يف ة عشرالسابعةبية مستقيمة ، التحق بدار حتفيظ القرآن حىت بلغ نشأة يف كنف أسرة صاحلة ، فترىب تر

جل اخلطى يريد ما عند اهللا فتدرب يف معسكرات التدريب وشارك يف عدد من لشيوعيني قائماً ، فذهب إليها متعأفغانستان ضد الروس وا
ج يف اجلزيرة العربية فشفي بعدها مع بقاء عرجة يسرية لكن ذلك مل يثنه ومل يقعده اجلبهات حىت أصيب يف ساقه ،  فانتقل بعدها للعال

عن اجلهاد بل ما زالت نفسه معلّقة به فلما ذهب القائد خطاب إىل طاجكستان ذهب خالد معه وشارك هناك مع اخلطاب وانضم من 
 استغالالً للوقت ألن العمل –بال يرجع إىل أفغانستان يومها مع جمموعة اخلطاب ، وكان يف وقت الشتاء ونزول الثلوج على اجل

 القتال يف طاجكستان رجع إىل ى ويتدرب يف معسكر خلدن حيث أخذ بعض الدورات العسكرية املهمة وملا انته-العسكري يتوقف 
 ..اجلزيرة العربية 

ولكن قلبه كان معلقاً ... إىل الشيشان يف احلرب األوىل وملا وصل إىل اجلزيرة العربية انشغل بالدعوة وحتفيظ القرآن ومل يستطع اخلروج 
باجلهاد ، وبعد أن استقرت األوضاع يف الشيشان بعد احلرب األوىل وأنشأ خطاب معسكراً للتدريب ، ومعهداً للتعليم أرسل إىل أيب 

 ..، بل رتب أموره ونفر ملبياً داعي اخلري مالك خالد السبيت يطلب منه القدوم ففرح خالد بذلك كثرياً ومل يتردد ولو للحظة واحدة 
القائد خطاب ، وحكيم املدين ، وأبو الوليد ويعقوب الغامدي وأبو مصعب : وصل بعدها إىل الشيشان والتقى بأصحابه ورفاق دربه 

 ..التبوكي وأبو زياد اليمين وغريهم 
 أنيطت به وقام ا خري قيام ، حيث توىل التعليم والتدريس يف معهد وصل خالد إىل الشيشان ممتًأل حيويةً ونشاطاً ، واستلم املهام اليت

 ..القوقاز الشرعي 
 ..وكان ممن درس على يدي خالد القائد شامل باساييف حينما شارك يف دورة شرعية باملعهد 

معلماً يف معهد القوقاز إىل جانب تزوج أخونا خالد بعدها من الشيشان وحتديداً من قروزين من أسرة جماهدة واستقرت حاله مدرساً و
 ..بعض املهام اليت تناط إليه من ِقبِل القائد خطاب 


 

 

 عيسى بن سعد آل عوشن : بقلم 
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ومرت به وباألخوة جمموعة خطاب شدائد ال يعلمها إال اهللا من قلّة ذات اليد ، واحلاجة إىل املال والسالح ، إالّ أم صربوا وصابروا حىت 
 ..فتح اهللا عليهم 

من الروس يف داغستان وغريها من القرى  كرماخي ن ضمن الذين شاركوا يف حترير قرية الشيشان كان موملا بدأت احلرب األخرية يف
وكان من ضمن جمموعة القائد خطاب ، وملا رجع ااهدون إىل الشيشان وبدأوا حرباً نظامية مع الروس تشكَّل مع جمموعة القائد أيب 

له ، وكان حتت إمرته جمموعة من الشباب وقاتل فيها قتال األبطال ، وصمد فيها صمود الوليد الغامدي حفظه اهللا وكان النائب الثاين 
متمركز هو وجمموعته على أحد اجلبال فحصل تقدم عنيف من قبل الروس فحاول فيدينو الرجال ، وكان يف أحد املواقع القريبة من 

يف هذه األثناء أعطى األمري خالد موعته أمراً باالحنياز وفعالً األخوة صده لكنهم مل يستطيعوا لشدة القصف الذي كان ينهال عليهم و
طلقات بيكا يف كلتا يديه فكسرتا ) خالد ( بدأوا يف االحنياز من مواقعهم وأثناء ذلك كان الروس ميشطون املنطقة برماية كثيفة فأصابت 

نزفاً شديداً وكانت األرض كلها مغطاةٌ باجلليد فحاول االحنياز معاً وسقطت منه املخابرة ، وحاول محلها فلم يستطع وبدأ الدم يرتف منه 
 ، فما شعر بنفسه إال وهو ملقى على مستويمن أعلى اجلبل إىل مكان فتدحرج مع األخوة إال أن اإلصابة أعاقته فسقط مغشياً عليه 

توقف فتحامل على نفسه وض قائماً وهو يف  ألن يديه كانت على اجلليد مباشرة مما جعل نزيف الدم ي نزيفهاألرض واجلرح قد توقف
لقد خشيت وقتها أن أقع يف األسر فحاولت أن آخذ القنبلة اليدوية من اجلعبة اليت : يقول يل رمحه اهللا .. إعياٍء شديدٍٍ ال يعلمه إالّ اهللا 

 ..ت رِسين كانتا قد كُألبسها كي أسحب األمان ومىت ما قابلين الروس فجرا فيهم ، حاولت لكن مل أستطع ألن اليد
بعد ذلك استطاع أن يضع يديه داخل اجلعبة ويسري باجتاه مواقع األخوة وسار حبفظ اهللا وعنايته حىت وصل إليهم يقول أحد األخوة الذين 

موقعه وألننا فقدنا شديدة على ملا وصل إلينا كنا قد ظننا أنه قتل وتردد يف خمابرات الشباب أن أبا مالك قتل ألن الرماية كانت : رأوه 
 ..يقول فلما رآنا خالد سقط من اإلعياء الذي كان به ، فأخذه األخوة و أسعفوه حىت رجع إليه وعيه .. تصال به عرب املخابرة اال

لك بو ماوبدأت املسرية اليت سارها ااهدون بقيادة خطاب وشامل من شاتوي حىت املناطق السهلية داخل املدن ملدة أربعني يوماً وكان أ
 واآلخر من ضمن  أحدمها استشهد-رهاق والتعب الشديد  حيمالنه ملا كان فيه من اإل نمعهم يف تلك املسرية وكان صهراه مها اللذي

نتهاء وضع أخونا خالد لدى إحدى األسر اليت آوته وأكرمته حيث قال يل بنفسه القصة   وملا قاربت املسرية على اال-يد حرس أبو الول
  : كاملة قال

 يف بيت ينان فوضعومتاثل للشفاء فوجدوا بيتاً لشيخ كبري له زوجتأ فيه حىت ينملا وصل ااهدون إىل إحدى القرى حبثوا عن بيت يضعون
 بشكٍل ملحوظ أبناؤه يرتادها هحظ األب أن غرفة منعزلة يف مرتل فلما مرت األيام الومل خيرب األبناء أباهم الشيخ الكبري باألمرإحداهن 

 وبدأ يكرب  وسلم عليب يب ورحسأهلم عن اخلرب فحاولوا إخفاء األمر ولكن حتت إصراره علم أن يف بيته أحد اجلرحى العرب فانطلق إيلّف
 مث انصرف ونادى مجيع أوالده واجتمع م يف غرفة مث ملا انصرفوا جاء أحدهم إيلّ..ويقول هذا بيتك و أنتم الشجعان وأنتم الرجال حقاً 

 .ال : قلت له ه هل تدري ماذا قال لنا أيب ؟ وقال ل
فأنتم لستم رجاالً !! لنا واهللا لو مس هذا ااهد شيء من أذى أو مكروه أو علم به الروس فسوف أقتلكم واحداً واحداً لقد قال  : قال

لقد كانوا حيرسونين : احلال اليت كان ا واصفاً خالدوأمرنا أن حنرسك طيلة الليل يقول !! ختوضون احلرب فال أقل من أن حتموا الرجال 
!!  ، وعرضت عليهم أن أشاركهم فأبوا علي وقالوا لو علم أبونا بذلك لعاقبنا أشد العقوبة  منهمبأسلحتهم طيلة الليل يف كل ليلة اثنني

 سنة وتسألين ماذا تشتهي أن وكانت تأتيين كل صباح أمهم العجوز اليت تبلغ من العمر أكثر من سبعني … فابق أنت مسترحياً مطمئناً
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 تأكل اليوم ؟ وتلح علي يف أن أطلب منها أي صنٍف من الطعام وتقول ال بد أن تتغذى وتطعم كي تتحسن صحتك ، ودائماً تثين علي
وأفراد أسرا وعلى ااهدين الذين يقارعون األعداء وتقص علي يوم أن شردهم الشيوعيون إىل سيبرييا ومكثوا هناك ومات أبوها وأمها 

إن هؤالء الروس ال يعرفون إال الدم وقتل األبرياء وهتك األعراض وليس هلم إال القتل مث تبكي بكاًء وتقول يل ودفنتهم ورجعت وحيدة 
 .فكنت أحزن لكالمها حزناً بالغاً …شديداً 

 . من هذا املرتل الكرمي أهله ج معززاً ومكرماًسنت صحته والتأم جرحه وخرحىت حت قرابة الشهر وهو على هذه احلالة خالدوهكذا أمضى 
طلب القائد خطاب من أخينا أيب مالك اخلروج من الشيشان ألجل العالج حيث ال يستطيع البقاء يف الشيشان وهو مصاب ذه اإلصابة 

 اجلهاد فتعهد خطاب ألخينا خالد املعيقة عن اجلهاد فحزن خالد حزناً شديداً وتوسل للخطاب بأن يبقيه يف الشيشان وأالّ حيرمه من أجر
 ..بأن يأذن له بالدخول بعد أن يتم عالجه وشفاؤه 

خرج خالد إىل أذربيجان ومن مثّ إىل تركيا حيث كانت زوجته هنالك مع نساء ااهدين العرب الاليت خرجن مع بداية احلرب والتقى 
 ..هللا له ذلك كلّه مبنه وكرمه سبحانه وتعاىل بأهله ورتب أمورهم كي ينطلق إىل أرض اجلزيرة العربية ، ويسر ا

وصل خالد إىل أرض اجلزيرة العربية وهو ال ميلك شيئاً من هذه الدنيا فال مال وال مسكن وال سيارة ، إال أنه كان عزيز النفس فال يريد 
شغوالً بالقضية الشيشانية وبنشرها بني أن يكون عالةً على أحٍد من الناس فأراد أن يتكسب من العيش ما يغنيه عن الناس ولكنه كان م

 ..الناس وتوعيتهم ا ، وبزيارة التجار واألثرياء والعلماء وإقامة احلجة عليهم وطلب وقوفهم مع القضية 
فكان إذا تعارض لديه مجع املال والسعي يف طلب الرزق ، مع القضية الشيشانية واجلمع هلا كان رمحه اهللا ال يتردد يف تقدمي قضية 

 .. وأنفته رمحه اهللا ب من الناس ماالً وال معونة لعزة نفسهالشيشان على أموره اخلاصة وكان رجالً عفيفاً ال يطل
ورزق خالد قبوالً بني الناس فال يقابل أحداً من العلماء أو التجار أو غريهم من سائر الناس ويتحدث هلم عن القضية الشيشانية ووجوب 

 ..لون معه ويقفون مع القضية مما جعله جيند كثرياً من الناس خدمةً للمجاهدين يف الشيشان دعمها ومساندا إال ويتفاع
 حاجة شديدٍة للمال إال أن ذلك عديدة للمجاهدين يف الوقت الذي كان وضعه الشخصي يفخدمات ةً وثري اهللا على يديه أمواالً كويسر
 .. ويرضى من العيش بالكفاف  األمني كان يقدم خدمة الدين على خدمة نفسهااهد

 من الرزق كبرية إال أا مل تثنه عن خدمة ااهدين يف الشيشان أو أفغانستان ، بل كان يف  خالد أبوابوبعد مضي قرابة العام فتحت على
الشهداء واألسرى سعي حثيث ليس لقضية الشيشان فحسب بل كان جيمع األموال ألفغانستان والشيخ أسامة وجيمع أمواالً لكفالة أسر 

 ..وفتح اهللا على يديه من أبواب اخلري ما ال يعلمه إال اهللا 
سواء من أصحابه اخلاصني ..كان كل من يتعامل معه يلمس فيه الصدق واألمانة ، والتواضع واخللق اجلم ، مما جعل له القبول بني الناس 

 ...أو عامة الناس ، أو من العلماء واألثرياء 
ثرياء وكان خالد معه خريطة للشيشان يقوم ببسطها وشرح حتركات الت معه إىل مناطق عديدة نزور فيها العلماء واألكنا نذهب يف جو

ااهدين عليها وأماكن العمليات ومتركز العدو وغري ذلك مما جيعل لدى املستمع تصوراً واضحاً عن القضية الشيشانية ، فكنا نرجع بعدها 
 ..طاب رمحهما اهللا مجيعاً اهلا خلمبئآت األلوف مث يقوم بإرس

: جاءين يف يوٍم من األيام وقد بدت عالمات احلزن على وجهه فإذا هو حيمل يل خرب استشهاد القائد أيب جعفر اليمين رمحه اهللا وقال يل 
 ..واهللا إنه مل يعد للدنيا طعم بعد رحيل إخواننا شهداء وحنن يف هذه الدنيا نأكل ونشرب 
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ويت نييورك وواشنطن املباركة كان عندي يف البيت وتابعنا سوياً احلدث من خالل األنترنت وكان فرحاً مستبشراً وعندما حصلت غز
 –وزادته الضربات املباركة محاساً ألفغانستان وخدمتها إىل جانب الشيشان فجمع أمواالً كبرية ألفغانستان وكان يوصلها للشيخ الشهيد 

 .ما اهللا تعاىل  يوسف العيريي رمحه–بإذن اهللا 
سافرت خارج البالد ملدة عام وملا رجعت زارين يف البيت وكانت حرب العراق قاب قوسني أو أدىن ، وبدأت يف سؤاله عن أحواله 
وأحوال الشيشان فرأيته كما عهدته أو أشد يف احلماس والتفاعل والتضحية هلذا الدين ، وأخربين أنه منشغلٌ جبمع السالح وشراءه ألن 

 ..مور يف بالد اجلزيرة العربية على فوهة بركان وقد تنفجر يف أي حلظة األ
إنَّ ااهدين يف جزيرة العرب هم إخواننا : فتعجبت من هذا الرجل الذي استطاع أن جيمع بني كلِّ القضايا والسعي هلا ، وكان يقول يل 

ني القتال يف جزيرة العرب ، إال أننا يف جزيرة العرب نقدم قتال نفديهم بأرواحنا ، وال فرق بني اجلهاد يف أفغانستان أو الشيشان وب
نستحل قتل ملسلمني كما حياول الطواغيت التلبيس على الناس به بل نقاتل لتكون كلمة اهللا هي أننا ال ليعرف الناس حقيقتنا والصليبيني 

 .والصليبيني رض اجلزيرة من املرتدين العليا ولتحكيم شريعة اهللا يف الناس ، ولنطهر أ
أخذ دورة عند الشيخ يوسف العيريي رمحه اهللا يف حرب العصابات ويف تلك الدورة جاءت طيارتان عسكريتان حبثاً عن الشيخ يوسف  

رمحه اهللا إثر بالغ من أحد العمالء املنافقني فاستعد أولياء اهللا حلرب ارمني من جنود الطاغوت عبيد أمريكا وأخذ أخونا خالد سالحه 
يف شجاعة وعزم على اللقاء ولكن كفى اهللا املؤمنني القتال وصرف الطيارتني بعدما قال الشيخ يوسف إلخوانه مثبتا ال تنـزعجوا فما 

 . يدريكم لعل أحدكم ال يأتيه العصر إال يف اجلنة وكان الوقت ظهراً 
من روسيا وصلت بعده قائمة أمساء من السفارة الروسية وفيها اسم قابلته يف أحد األيام فأخربين أن الطاغوت عبداهللا بن عبدالعزيز ملّا رجع 

أخينا أيب مالك وأن البحث والتقصي عنه قد بدأ ، وأخربين أنه ال يريد أن يكون لقمة سائغة لدى الطواغيت وأنه سيقاتل حىت يقتل وفعالً 
 .. مر يف العمل هلذا الدين بدون كلٍل أو ملل انتقل إىل بيت جديد وأضاف فيه قرابة الثمانية من اإلخوة ااهدين ، واست

وبعد انضمام أخينا خالد رمحه اهللا مع ااهدين مل يعلم عنه شيء إال بعد أكثر من ستة أشهر وحينما أراد كالب املباحث السلولية القبض 
 آخر مع إحدى خاليا ااهدين فاقتادوا أباه عليه دامهوا مرتل أبيه يف الساعة الواحدة والنصف ليالً فلم جيدوه حيث كان خارجاً يف بيٍت

 .وأخوين له إىل سجن عليشة ومكث أبوه يف السجن مدة أربعة أيام وهو صابر حمتسب أجره على اهللا 
ل  أخينا أيب هاجر أن يرسى حيمل هم شباب اجلهاد القدامى ويتمىن أن يلحقوا بركب ااهدين ، حىت إنه اقترح عل خالد رمحه اهللا كان

  – واليت سجلت بعنوان رسالة إىل من ترك السالح –هلم رسالة عتاب وتذكري ونصيحة 
قاربه وأصحابه وكان يسعى يف إيصال صوت ااهدين هلم عن طريق إيصال الّة أو بعض اإلصدارات وملاَّ أوكان حريصاً على معارفه و

 يذهب لبيوت بعض أصحابه ويضع الشريط من حتت الباب حرصاً على صدر شريط بدر الرياض بدأ يف توزيعه على معارفه حىت إنه كان
 .إيصال اخلري هلم 

هـ خرج من مرتله قبيل املغرب وملَّا رأى سيارات الشرطة والطوارئ متأل احلي رجع إىل املرتل كي خيرب ١٤٢٥ / ٢ / ٢٢ إلثننيويف يوم ا
ظافر ( ابت خالد وكان يف حمل السائق وسقط مباشرة على أخيه إخوانه وعندما وصل عند باب البيت االت عليهم الطلقات فأص

شتباك مع العدو فقتل أول من قتل غدير القحطاين مث م ظافر باالالذي جبواره وبدأ يف نطق الشهادة وفاضت روحه من وقتها وقا) العجمي 
ار مما جعل جنود الطواغيت خينسون ويهربون نزل من السيارة وأخرج قنبلتني يدوية ورمى واحدة من جهة اليمني وأخرى من جهة اليس
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ويولوا الدبر وكانت الطلقات اليت أصابت خالد قد أصابت السيارة يف أجزاء متفرقة منها مكان الوقود مما جعها تشتعل وفيها صاحبنا 
 ..خالد ليجمع اهللا له بني الشهادتني شهادة القتل يف سبيل اهللا ، وشهادة احلرق 

وراءه زوجة صابرة حمتسبة ، وبنتاً يف مقتبل العمر وابنني كالرحيانتني ، ومضى هو إىل ربه مقبالً غري مدبر ، مل رحل خالد وقد خلّف 
 .. اجلزيرة العربية طاجكستان والشيشان وأخرياً يف بالدحيرف ومل يبدل ، بل عاش حياة اجلهاد مصابراً حمتسباً يف بالد األفغان و

 يتيم ، وكم واسيت من أسر الشهداء ، من عزمة صادقة ، وكم مسحت من دمعةك احلروب واملعارك فرمحك اهللا يا خالد كم شهدت ل
 ..وكم كفلت من أسر األسرى 

 عرفتك باراً ا وخادماً هلا ، وستبكي عليك زوجةً عرفت رجالً طيب املعشر حسن األخالق ، وسيبكيك  خالد أم رؤومستبكي عليك يا
 ..بوة احلانية ، والتربية الصاحلة أبناؤك الذين رأوا فيك األ

 ..سيبكيك إخوانك ااهدون ، ورفاقك  الصاحلون ، وستبكيك أسر الشهداء واألسرى 
أما أنا وإخواين فنعاهد اهللا باملضي قدماً يف طريق اجلهاد واألخذ بثأرك ممن قتلك وباألخذ بثأر إخواننا خالد حاج ويوسف العيريي ومتعب 

 ..ن األبطال فدماؤهم ليست هباء ولن تضيع هدراً احملياين وغريهم م
اللهم ارحم عبدك خالد ، وارفع مرتلته يف أعلى عليني ، وامجعنا به يف الفردوس األعلى مع النبيني والصديقني والشهداء وحسن أولئك 

 .. مقبلني غري مدبرين اللهم ارزقنا الثبات يف األمر ، والعزمية على الرشد ، واختم لنا بشهادٍة يف سبيلك ..قاً يرف
ــامى      ــزة يتس ــى يف ع ــن مض ــا م ي

ــا ــة     ي ــع راي ــى هللا يرف ــن مض  م
 مل خيــش يف الــرمحن لومــة الئــم    
ــابنا    ــلّ مص ــريات ج ــد اخل ــا خال  ي
 هللا درك كنـــت خـــري شـــبابنا  

ــد ــا خال ــدى  اًي ــاهر باهل ــت ا   كن
 وبـــذلت روحـــك لإللـــه بعـــزٍة
 ــد ــه خال ــار في ــد س ــالً ق ــا جحف  ي

ــم ــريكمهللا دركـــ    ودر مســـ
 يــا أم خالــد صــابري وجتلــدي   

ــعيدة    ــاء س ــوين بالقض ــي وك  ارض
 زوجـة الشـهم الكـرمي أال اصـربي         يا

 بــالعفو اإلحســان فهــو رجاؤنــا   
ــة  ــهيد كرام ــهم الش ــد الش ــا وال   ي
ــاكرٍ    ــد ش ــد عب ــك مح ــد إهل  فامح

 

 أهـــدي إليـــك حتيـــة وســـالما  
ــا  ــرف اإلذالل واإلحجامــ  مل يعــ
ـ    ــاف مالمـ ــدع ال خي ــاحلق يص  اب

ــني و ــلتالع ــدمأرس ــجاما  ال  وع س
 واليــوم صــرت علــى اإلبــاء وســاما 
ــالما   ــدك اإلس ــدمت جبه ــم خ  فلك
ــا  ــب اإلكرام ــرحيم وتطل ــو ال  ترج

 حيثــو اخلطــى ويغــرب األقــداما    
 فــبكم نفــاخر ال ــاب ذمامــا   
ــا   ــاء ؟ عالم ــزع بالقض ــالم جن  فع
ــا  ــره إحكامـ ــم أمـ ــاهللا حيكـ  فـ
ــا    ــائلي العالم ــرام وس ــرب الك  ص
 بـــر، رحـــيم،ٌ  يغفـــر اآلثامـــا

ــأاهللا  ــا هكرمــ ــاــ   إكرامــ
ــا  ــهيد مقام ــذا الش ــوت ب ــد عل  فلق

 

 










 رمحه اهللا
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 :احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحابته ، أما بعد 
الوالدان ، : صده املختلفة ، مسائل االستئذان ، ومجلة من يشرع استئذام يف اجلهاد فمن املسائل املتعلّقة باجلهاد اليت ترد يف أحواله ومقا

 .والزوج للمرأة ، والدائن للمدين ، واألمري لرعيته ، وسنبدأ احلديث عن مسألة استئذان األمري
ب االمتناع مبنعه ، فاألوىل وجودية جتعل وجوب استئذان األمري ، ووجو: ويفرق يف هذه املسألة ويف مجيع مسائل االستئذان بني مسأليت 

 .إذن األمري شرطًا ، والثانية عدمية ال جتعله كذلك وإنما جتعل منعه مانعا ، إالَّ أنا سنتجوز يف التفريق بينهما ونعدمها صورة واحدة
نهم ، وطاعته واجبةٌ يف حدوِد واليته ما مل يأمر مبعصيٍة ، ولويل األمر يف الشريعِة مكانٌ ال ينكر ، وال يصلح أمر املسلمني إالَّ بأمٍري هلم م

 .واجلهاد من أمور األمة العامِة اليت يسوسها والةُ اُألمور ويرجع إليهم النظر فيها ، وجيب طاعتهم يف شئوا ما مل يأمروا مبعصيٍة
 استئذان األمري عن الفرد يف فرض الكفايِة إذا تعين عليِه بعدم وحيثُ مل يكن اجلهاد واجبا فإنَّ طاعة األمري يف شأنه واجبةٌ ، ويسقط

حصول الكفايِة ، أو باالحتياِج إليه خبصوِصه ، ويسقط عن األمِة يف عموِم اجلهاد إذا عطَّله ويل األمر سواء كان فرض عني أو فرض 
 .كفايٍة ، وإذا ى عنه بعض املسلمني أو كلَّهم وكان فرض عٍني

؛ فإنَّ تعطيله معصيةٌ منه ، ويه عنه أو منعه منه فرع على معصيته فال جيوز طاعته فيه ، بل ال جيوز إقراره  عطَّل األمري اجلهادفأما إذا 
 من عددعلى ترك اجلهاد ، وجيب األخذ على يده واإلنكار عليه ، وحتريضه وحتريض املؤمنني على اجلهاد ، وقد نص على هذه الصورة 

 .أهل العلم
، ومن معصية اهللا " ال طاعة يف معصية اهللا ، إنما الطاعةُ يف املعروف: "، فقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  وأما إذا تعين فرض اجلهاد

أِذن ، وقد نص ترك الواجِب املتعين ، ومن قال باستئذان األمري يف فرض العني فقد جعل اجلهاد موقوفًا على إذنه فيترك إن منع ويسلك إن 
 مبعصية ، ومن يأمر مل ما عدل غري كان وإن الزمة اإلمام طاعة: "على هذا احلكم مجاعة من أهل العلم ، منهم ابن رشٍد احلفيد فقال 

 ".املتعني اجلهاد عن النهي املعصية
الف ما يفعله املسلم وحده ، وهذا باطلٌ ومنهم من زعم أنَّ االستئذان يف فروض األعيان واجب إن كانت الفريضةُ مما تفعل مجاعةً ، خب

 .الصلوات اخلمس ، ويف األدلَّة اآليت ذكرها ما ينقض هذا القول: باالتفاق ، فإنَّ من فروض األعيان اليت تفعل مجاعة 
ال : ل من له والية  خالف ، وليس هلما اختصاص باجلهاد فهما يف كماال ينبغي أن يكون فيهيتعني فيه اجلهاد مما السابقتان والصورتان 

  .يطاع إذا أمر مبعصية اهللا ، وال يطاع يف تعطيل فرائض اهللا ، وال يرتل إىل اجتهاده فيما هو متهم فيه
وفيما عدا هاتني الصورتني ، فإنَّ استئذان األمري واجب يف اخلروج إىل اجلهاد ، ويف مفارقته بعد اخلروج ، فإذا منعه األمري من اجلهاد 

كاالحتطاب وحنوه يسريٍة  مل يتعين عليه ، وجب عليه االمتناع ، وإذا خرج مع األمري يف جهاد وأراد أن يذهب أو خيرج حلاجة ولو الذي
وكذلك االستئذان لترك ﴿وإذا كانوا معه على أمٍر جامٍع مل يذهبوا حتى يستأذنوه﴾ : مل جيز له أن يذهب حىت يستأذنه لقوله تعاىل 

 .فرض الكفاية



 

 بقلم
 الرشيدناصر اهللا بن  عبد
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﴿ال يستأذنك الذين يؤمنون باهللا واليوم : أما االستئذان لترك فرض العني فهو من أمارات النفاق ، وهو على األرجح املراد بقوله تعاىل 
يف إنما يستأذنك الذين ال يؤمنون باهللا واليوم اآلخر وارتابت قلوبهم فهم * اآلخر أن جياهدوا بأمواهلم وأنفسهم واهللا عليم باملتقني 

 ﴿ال يستأذنك الذين يؤمنون باهللا واليوم: "فال يكون منسوخا ، وال تعارض بينه وبني اآلية األخرى ، قال القرطيب ريِبهم يترددون﴾ 
 أن املراد ذه اآلية من يستأذن بال عذر ،  ، وصح عن ابن عباس"أي يف القعود وال يف اخلروج ، بل إذا أمرت بشيٍء ابتدروه﴾ اآلخر
م أن االستئذان بال عذر ال يكون ذنبا إالَّ عندما يكون اجلهاد فرضا ، وفرض الكفاية ال يكون فرضا على آحاد الناس فال يكون ومعلو

االستئذان بال عذر منهم ذنبا ، وفرض العني يف سبب الرتول كان باستنفار اإلمام يف غزوة تبوك مع أا كانت من جهاد الطلب كما ذكر 
، وإلرهاب  ، وذلك قتال اختيار للزيادة يف الدين وإعالئه وهو قتال اضطرار فهذا دفع عن الدين واحلرمة واألنفس": ابن تيمية فقال شيخ اإلسالم 

، ولإلمام إذا استنفر العموم أن يعذر من يرى له عذرا فيستثنيه من استنفاره وإن مل يكن من أصحاب األعذار  " العدو كغزاة تبوك وحنوها
ذرهم اهللا عز وجل بالقرآن ، وذلك أن عذره له إنما هو استثناء من عموم استنفاره للمسلمني ، فال يكون داخالً يف نداء النفري الذين ع

 .الذي تعين به اجلهاد ، واهللا أعلم
حملذوف قبل أن ، فإن قُدر وعلى هذا التفسري لآلية فهي دليلٌ على عدم وجوب االستئذان للجهاد إذا كان فرض عٍني ، على التقديرين يف ا

ال يستأذنك الذين يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يف أن جياهدوا كان املعىن استئذان من يستأذن ليجاهد ملا يف هذا من التثاقل عن : احملذوف 
 صلى اهللا عليه وسلم إن منع اجلهاد وملا فيه من نيته ترك اجلهاد إن منع منه وإن كان هذا ال يقع يف صورة سبب الرتول خاصة ألن النيب

منه وجبت طاعته خبالف األمراء ، فيكون الذم ألجل ما فيه من التثاقل يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ولألمرين معا يف حق من بعده 
كراهة أن جياهدوا : ر احملذوف ، ويكون من يستأذن ليترك اجلهاد أوىل بالذم واإلمث ألن املستأذن ليفعل أفضل ممن يستأذن ليترك ، وإن قُد

 :وقوله  ﴾أن تبسل نفس مبا كسبت﴿: وقوله  ﴾يبين اهللا لكم أن تضلُّوا﴿: ، أو بتقدير ال نافيٍة بعد أن ، فيجري على مثل قوله تعاىل 
وهو وجه  ﴾يف جنِب اهللاأن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت ﴿: وقوله  ﴾أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلني﴿

فاآلية حينئٍذ نص يف املستأذن ليترك اجلهاد ، والتقدير الثاين أرجح وأظهر واهللا أعلم ، وهو ؛ معروف كثري يف القرآن ويف كالم العرب 
 .الظاهر من اآلثار يف تفسري اآلية ، ومن سبب الرتول حيث نزلت يف املنافقني وهم يستأذنون كراهة أن يجاهدوا

استئذان من يستأذن ليذهب إىل اجلهاد : استئذان من يستأذن ليترك اجلهاد بعد أن أُمر به ، وعلى التقدير األول : ملراد على التقدير الثاين وا
 .، ويكون عاما مرادا به خصوص اجلهاد املتعين

، ألنَّ االستئذان يف حقيقته يعين طلب اإلذن ، وهذا وكال التقديرين يتضمن إبطال قول من يوجب استئذان اإلمام يف اجلهاد املتعين 
يتضمن تعليق الفعل على اإلذن ، فإن أذن اإلمام ذهب وإالَّ فال ، فيكون جمرد االستئذان معصية بقطع النظر عن مراد املُستأِذن بعد أن 

 . علمنا أنه سيمتنع إن منعه األمري ، ويطيعه يف معصية اهللا وترك ما أوجب اهللا
ومن األدلَّة على سقوط إذن اإلمام يف اجلهاد املتعين أنَّ من أعظم مقاصد اإلمامة وأوالها اجلهاد يف سبيل اهللا ؛ فال ميكن مع هذا أن يسوغ 

ال بد للناس  : "لإلمام إسقاط اجلهاد املتعين الذي ما كان إماما إال إلقامته وإقامة بقية الشرائع واحلدود ، وهلذا قال إياس بن معاوية املزين
، وأن يقام هلم بأمر الثغور اليت بينهم وبني عدوهم ، وخيتار حلكمهم حىت يعتدل احلكم فيهم ، ال بد هلم أن تأمن سبلهم : من ثالثة أشياء 

 ".فإن هذه األشياء إذا قام ا السلطان احتمل الناس ما كان سوى ذلك من أثرة السلطان وكل ما يكرهون
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بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم سرية ، :  أمحد وأبو داود وغريمها من حديث عقبة بن مالك الليثي رضي اهللا عنه قال ومن هذا ما أخرج
أعجزمت إذ بعثت رجالً منكم فلم : "لو رأيت ما المنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ قال: فسلحت رجالً منهم سيفًا فلما رجع قال 

، فالمهم على طاعتهم لألمري الذي مل ميض ألمره صلى اهللا عليه وسلم اخلاص ، " ن ميضي ألمري؟ميض ألمري أن جتعلوا مكانه م
 .وعاتبهم أن مل يكونوا حنَّوه وجعلوا مكانه غريه ، ومثله من مل ميِض للواجب الشرعي الظاهر الذي ال لبس فيه من دفع العدو الصائل

رواه محيد بن هالل عن بشر بن عاصم الليثي عن عقبة بن مالك الليثي ، وقد صرح وهذا احلديث ظاهر يف املسألة ، وإسناده جيد فقد 
مسع عقبة بن مالك الليثي مسع : بشر بن عاصم الليثي بسماعه من عقبة بن مالك يف حديث آخر ، وقال البخاري يف ترمجة بشر بن عاصم 

مل ينسبه النسائي إذ وثقه وزعم :  وأما قول احلافظ يف التهذيب منه محيد بن هالل ، وقد وثق النسائي وابن حبان بشر بن عاصٍم هذا ،
القطان أن مراده بذلك الثقفي وأن الليثي جمهول احلال ، فال تصح دعوى القطان والقطّان كثري التجهيل للرواة املعروفني ، وأما أن النسائي 

 املشهور هو الليثي الذي قيل إنه أول من وضع علم العربية ، وهو أخو نصر بن عاصم ونصر بن عاصم: مل ينسبه فقد نسبه النسائي بقوله 
وعن بشر بن عاصم ونصر بن عاصم روى حميد بن هالل العدوي ، فظاهر أن قوله أخو نصر بن عاصم يراد به نصر بن عاصم هذا ، 

أخو عمرو ، وتوثيق : قد نسبه البخاري فقال فثبت أن الذي وثقه النسائي هو الليثي ، وهو املراد بقوله أخو نصر بن عاصم ، أما الثقفي ف
 نكر ، وهو مذهب صحيحما من توثيق التابعي املقلِّ الذي يروي عنه ثقة وال يأيت مبا يالنسائي وابن حبان لبشر بن عاصم جاٍر على عاد

 .، وقد روى الشيخان عن مجاعٍة ممن هذه صفتهم ، واهللا أعلم
وال يكون : "الم أهل العلم كلمة عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا تعاىل إذ قال ومما وقع التنازع يف معناه من ك

فبين أنَّ اإلمامة ال بد فيها من اجلهاد ال العكس ، " ال يكون جهاد إال بإمام ، واحلق عكس ما قلته يا رجلال أنه اإلمام إماماً إال باجلهاد ، 
فاإلمام مفتقر إىل اجلهاد ال ! مام ال تصح إمامته بال جهاد ، فكيف يستأذن يف اجلهاد من لوال اجلهاد ما كان له والية؟وظاهر كالمه أنَّ اإل

ال أنه ال يكون جهاد إال بإمام : العكس ، وأقلُّ ما حتتمله عبارته سقوط استئذانه يف بعض صور اجلهاد ، والشق الثاين من العبارة يف قوله 
 على من يشترط وجود اإلمام للجهاد ، وإذا مل يشترط وجوده مل يشترط إذنه ، وهذا جيري على قول الفقهاء يف كثري من املسائل يرد به

 : ، ويف هذا نظر من وجهني " مل يشترط وجوده فال يشترط إذنه"
ند عدمه ملا يف العمل بال إذنه وقت وجوده من أنه ال مانع من أن يكون اإلذن مشترطًا عند وجود اإلمام غري مشترط ع : األولالوجه 

 .االفتئات ، وهلذا ال يشترط إذن اإلمام يف شيء من صور اجلهاد إذا مل يوجد أو مل ميكن استئذانه ، ويشترط إذنه إن وجد يف بعض الصور
 .ومها مسألتان متغايرتان كما قدمناأنَّ هذا مبين على اشتراط إذن اإلمام ، فال يدخل فيه ما إذا منع اإلمام ،  : الثاينوالوجه 

ونص عبارة ابن واستدلَّ بعض من مل حيقق املسألة مبثل عبارة املوفق يف املغين على القول املنكَِر بوجوب استئذان اإلمام يف اجلهاد املتعين ، 
فإم ال   فإذا ثبت هذا ،  د التخلف عنهاجلهاد عليهم فرض عني فوجب على اجلميع فلم جيز ألح وألم إذا جاء العدو صار: "قدامة 

 ومكامن العدو وكيدهم فينبغي أن يرجع إىل رأيه  ،  وقلتهم خيرجون إال بإذن األمري ألن أمر احلرب موكول إليه وهو أعلم بكثرة العدو
 ".ألنه أحوط للمسلمني

احش ، فهي يف استئذانه يف تفاصيل اجلهاد املتعين ال يف أصله ، ولعدد من الفقهاء مثل هذه العبارة ، واالستناد عليها يف هذه املسألة غلطٌ ف
وفرق بني مسألة اخلروج إىل العدو وتوقيت ذلك ، وأصل قتال العدو ، فليس يف عبارة املوفق وال غريه من أهل العلم أنَّ اإلمام إن منع من 
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طاعته يف ترك هذا الفرض واجبةٌ ، وأنَّ مقاتلة العدو دفعا له عن حرمات أصل دفع العدو وتركه يدخل بالد املسلمني يعيث فيها فسادا أنَّ 
 .املسلمني حمرمة

والذي يقول إنَّ اإلمام ال يستأذن يف اجلهاد املتعين ال يعين بقوله أنَّ اإلمام ال إمارة له يف جهاد الدفع بل إمارته باقية وطاعته فيها واجبة ما 
سلمني ، ومما جتب طاعته فيه جهاد الدفع فيما يدخله االجتهاد ويرجع إىل أمر احلرب وسياستها ، فله أن يأمر دام ملتزما دفع العدو عن امل

باخلروج إىل العدو ، وأن يأمر بالبقاء يف البلد ومقاتلته كما أراد النيب صلى اهللا عليه وسلم أول األمر أن يقاتل قريشا يف املدينة ، وميهلهم 
ى يدخلوها فيقاتلهم املسلمون فيها ، فاخلروج للعدو ليس مطابقًا لقتاله ، بل هو شأنٌ من شئون القتال يدخل اجتهاد اإلمام يف توقيته حت

وصفته ، ولإلمام أن مينع منه ويأمر بالقتال يف البلد ، ولإلمام أن يصاحل العدو ويسعى يف ذلك فيمنع الناس من مقاتلة العدو حتى يصطلح 
 .حني يكون العدو بظاهر البلد أو قريبا منه وحنو ذلكمعه وذلك 

وإمنا يستأذن أمري احلرب وقائد املعركة يف الغزو واهلجوم : "ولذا قال الشهيد عبد اهللا عزام رمحه اهللا يف كتاب الدفاع عن أراضي املسلمني 
 ".منيمن أجل التنظيم والتنسيق وحىت ال يفسد املرء الذي يهجم على العدو خطة املسل

فال يكون يف كالم ابن قدامة وال كالم غريه من الفقهاء خمالفة للقاعدة الشرعية املتفق عليها من أنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اهللا عز 
 يطاع وجتري وجل ، وأنه ال استئذان يف فروض األعيان ، وليس فيها أنَّ األمري املعطِّل للجهاد أو التارك للواجِب منه ، بلْه املانع من ذلك

 .معصيته على مجيع الرعية واجبا من الواجبات الشرعية
 : ويوضح هذا املعىن كالم ابن قدامة نفسه يف مسألة إذن الوالدين حيث قال 

ه ألن؛ لديه يعين إذا وجب عليه اجلهاد مل يعترب إذن وا هلما يف تركها  الفرائض ال طاعةلُّ وكذلك كُ ،  وإذا خوطب باجلهاد فال إذن هلما"
اجلماعة واجلمع   والصالة يف ،  وكذلك كل ما وجب مثل احلج،  وال طاعة ألحد يف معصية اهللا، وتركه معصية  صار فرض عني

 فلم يعترب  ؛  ألا عبادة تعينت عليه. واجلمع واحلج والقتال ال طاعة للوالدين يف ترك الفرائض: قال األوزاعي ، والسفر للعلم الواجب 
 "كالصالة  األبوين فيهاإذن

فتأمل تعليله إسقاط إذن الوالدين يف اجلهاد املتعين بأنَّ تركه معصية وال طاعة ألحد يف معصية اهللا ، وهذا يكون يف اإلمام كما يكون يف 
 .الوالدين ، واملعصية ال يطاع فيها اإلمام كما ال يطاع فيها الوالدان

ادة تعينت عليه فلم يعترب إذن األبوين فيها كالصالة ، فأوضح أنَّ سقوط إذن الوالدين يف اجلهاد كسقوطه ألنها عب: وانظر قياسه يف قوله
يف الصالة ألنها عبادةٌ متعينةٌ ، وكذلك اإلمام كما يسقط إذنه يف الصالة يسقط يف اجلهاد جبامِع كوِن كلٍّ منهما فرض عٍني ، وهذا من 

 .أظهر األحكام
 إذن اإلمام يقال يف مجيع من قيل باستئذام من أصحاب احلقوق املعتربة شرعا ، على تفاصيل تأيت يف موضعها من املقال اآليت وما يقال يف

 .بإذن اهللا تعاىل
 .هذا واهللا أعلم ، وصلى اهللا على حممد وسلم ، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحساٍن إىل يوم الدين
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. وكان فيها مقتل أمحد بن نصر اخلزاعي رمحه اهللا وأكرم مثـواه             (  :قال ابن كثري رمحه اهللا ، يف أحداث سنة إحدى وثالثني ومائتني             

الدعاة إىل دولة    هذا الرجل ، وهو أمحد بن نصر بن مالك بن اهليثم اخلزاعي ، وكان جده مالك بن اهليثم من اكرب                      أنوكان سبب ذلك    
 .ه نصر بن مالك يغشاه أهل احلديثوكان أبو وجاهة ورياسةد بن نصر هذا له وكان أمحين العباس الذين قتلوا ولده هذا ب

 كما تقدم ذلك -وقد بايعه العامة يف سنة إحدى ومائتني على القيام باألمر والنهي حني كثرت الشطار والدعار يف غيبة املأمون عن بغداد 
وكان من أهل العلم والديانة والعمل الصاحل واالجتهاد يف اخلري ، وكان من أئمـة السـنة اآلمـرين                   .  تعرف سويقة نصر ببغداد       وبه -

شد الناس يف القول خبلق     أ وكان الواثق من     ،ممن يدعو إىل القول بأن القرآن كالم اهللا مرتل غري خملوق             باملعروف والناهني عن املنكر ، و     
 وال   وال حجةٍ   وال برهانٍ   على ما كان عليه أبوه قبله وعمه املأمون ، من غري دليلٍ             ، اعتماداً   وجهاراً  ، سراً   واراً إليه ليالً القرآن ، يدعو    

 فقام أمحد بن نصر هذا يدعو إىل اهللا وإىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر والقول بأن القرآن كـالم اهللا غـري                        وال قرآن  ٍةن وال س  بياٍن
صب للدعوة إىل أمحد بن     لوق ، يف أشياء كثرية دعا الناس إليها ، فاجتمع عليه مجاعة من أهل بغداد ، والتف عليه األلوف أعداد ، وانت                     خم

رجالن ومها أبو هارون السراج يدعو أهل اجلانب الشرقي ، وآخر يقال له طالب يدعو أهل اجلانب الغريب ، فاجتمع عليه من                      نصر هذا   
 . كثرية ومجاعات غزيرة اخلالئق ألوف 

فلما كان شهر شعبان من هذه السنة انتظمت البيعة ألمحد بن نصر اخلزاعي يف السر على القيام باألمر باملعروف والنهي عـن املنكـر ،                         
ا ، فتواعدوا   واخلروج على السلطان لبدعته ودعوته إىل القول خبلق القرآن ، وملا هو عليه وأمراؤه وحاشيته من املعاصي والفواحش وغريه                  

 يضرب طبل يف الليل ، فيجتمع الذين بايعوا يف مكان اتفقوا عليه ، وأنفق طالب - وهي ليلة اجلمعة -على أم يف الليلة الثالثة من شعبان 
ـ      .شرس يتعاطيان الشراب    أ من مجلة من أعطوه رجالن من بين         وأبو هارون يف أصحابه دينارا دينارا ، وكان        يس فلما كانت ليلـة اخلم

ن تلك الليلة هي ليلة الوعد ، وكان ذلك قبله بليلة ، فقاما يضربان على طبل يف الليـل ليجتمـع                     أشربا يف قوم من أصحام ، واعتقدا        
 -براهيم بـن مصـعب      إ وهو حممد بن     -موا نائب السلطنة    علألنظام ، ومسع احلرس يف الليل ، ف        ا مواخنر الناس ، فلم جيئ أحد ،        ليهماإ

 الـرجلني ،  ذينكحضار إبطني ، واجتهد نائب السلطنة على صبح الناس متخأبراهيم ، لغيبته عن بغداد ، فإألخيه إسحاق بن وكان نائبا  
 فجمع مجاعة من رؤوس أصحاب      . له ، فاستقره فاقره مبا أقر به الرجالن          ا على أمحد بن نصر ، فطلبه وأخذ خادماً        قرأحضرا فعاقبهما ف  أف

فأحضر له مجاعة األعيان ، وحضر القاضي أمحد بن أيب          . م إىل اخلليفة بسر من رأى ، وذلك يف آخر شعبان            أمحد بن نصر معه وأرسل      
دؤاد املعتزيل ، وأحضر أمحد بن نصر ، ومل يظهر منه على أمحد بن نصر عتب ، فلما أوقف أمحد بن نصر بني يدي الواثق مل يعاتبه على                            

ما تقـول يف    : ( ى األمر باملعروف والنهي عن املنكر وغريه ، بل أعرض عن ذلك كله ، وقال له                 شيء مما كان منه يف مبايعته العوام عل       
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وكان أمحد قد استقتل وباع نفسه وحضر وقـد         ) . هو كالم اهللا    : ( قال  ) أخملوق هو ؟    : ( قال  ) هو كالم اهللا    : ( فقال  ) القرآن ؟   
لقرآن يا أمري املؤمنني قد جاء يف ا: ( فقال ) ما تقول يف ربك ، أتراه يوم القيامة ؟ : ( فقال له . حتنط وتنور وشد على عورته ما يسترها     

إنكـم تـرون    : (( ، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         } وجوه يومئذ ناضرة إىل را ناظرة       { : خبار بذلك ، قال تعاىل      اإلوالسنة  
أيرى كمـا يـرى     ! وحيك  : ( قال الواثق   : زاد اخلطيب   )) . ن على اخلرب    ، فنح )) ربكم كما ترون هذا القمر ، ال تضامون يف رؤيته           

وما قاله الواثق ال جيوز وال يلزم وال يرد بـه           : قلت  ) . أنا أكفر برب هذه صفته      ! وحيويه مكان ، وحيصره الناظر ؟     ! احملدود املتجسم ؟  
أن قلب ابن آدم بني إصبعني من أصابع اهللا :  سفيان حبديث يرفعه وحدثين: ( مث قال أمحد بن نصر للواثق    . هذا اخلرب الصحيح واهللا أعلم      

: فقال له إسحاق بن إبراهيم      )) ). يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك        : (( وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول        . يقلبه كيف شاء    
نعم أنت أمرتين   : ( قال  ! ) أنا أمرتك ؟  : ( ، وقال   ، فأشفق إسحاق من ذلك      ) أنت أمرتين بذلك    : ( فقال  ) انظر ما تقول    ! وحيك  ( 

 وكان قاضيا -كثروا القول فيه ، فقال عبد الرمحن بن إسحاق         أف) ما تقولون يف هذا الرجل ؟       : ( فقال الواثق ملن حوله     ) . أن أنصح له    
 -وقال أبو عبـد اهللا األرمـين        )  حالل الدم    يا أمري املؤمنني هو    : ( -على اجلانب الغريب فعزل ، وكان موادا ألمحد بن نصر قبل ذلك             

هـو كـافر    : ( وقال ابـن أيب دؤاد      ) ال بد أن يأيت ما تريد       : ( فقال الواثق   ) اسقين من دمه يا أمري املؤمنني       : ( صاحب ابن أيب دؤاد     
مث ـض   ) حتسب خطاي   أ فإين    إليه فال يقومن أحد معي ،      إذا رأيتموين قمت  : ( فقال الواثق    ) .يستتاب لعل به عاهة أو نقص عقل        

 وقد كانت سيفا لعمرو بن معد يكرب الزبيدي أهديت ملوسى اهلادي يف أيام خالفته وكانت صحيفة مسحورة يف أسفلها                    -بالصمصامة  
 وقف على نطع ، مث ضربه أخرى علـى رأسـه ، مث  أبة على عاتقه وهو مربوط حببل قد  فلما انتهى إليه ضربه ا ضر-مسمورة مبسامري   

مث انتضـى سـيما   .  فإنا هللا وإنا إليه راجعون ، رمحه اهللا وعفا عنه .طعنه بالصمصامة يف بطنه ، فسقط صريعا رمحه اهللا على النطع ميتا           
الدمشقي سيفه فضرب عنقه وحز رأسه ومحل معترضا حىت أتى به احلظرية اليت فيها بابك اخلرمي فصلب فيها ، ويف رجليه زوج قيـود                        

 وقميص ، ومحل رأسه إىل بغداد فنصب يف اجلانب الشرقي أياما ويف الغريب أياما ، وعنده احلرس يف الليل والنـهار ، ويف                        وعليه سراويل 
هذا رأس الكافر املشرك الضال أمحد بن نصر اخلزاعي ، ممن قتل على يدي عبد اهللا هارون اإلمام الواثق بـاهللا  : " أذنه رقعة مكتوب فيها   

ن أقام عليه حلجة يف خلق القرآن ونفي التشبيه ، وعرض عليه التوبة ومكنه من الرجوع إىل احلق ، فأىب إال املعانـدة                       أ أمري املؤمنني ، بعد   
  " .والتصريح ، فاحلمد هللا الذي عجله إىل ناره ، وأليم عقابه بالكفر ، فاستحل أمري املؤمنني بذلك دمه ولعنه 

 حنوا من تسع وعشرين رجال ، فأودعوا يف السجون ومسوا الظلمة ، ومنعوا أن يزورهم أحد مث أمر الواثق بتتبع رؤوس أصحابه فأخذ منهم
 . وقيدوا باحلديد ومل جير عليهم شيء من األرزاق اليت كانت جتري على احملبوسني ، وهذا ظلم عظيم 

ن املنكر ، ومسع احلديث من محاد بـن زيـد           وقد كان أمحد بن نصر هذا من أكابر العلماء العاملني القائمني باألمر باملعروف والنهي ع              
نس أحاديث جدية ، ومل حيدث بكثري من        أوسفيان بن عينية وهاشم بن بشري ، وكانت عنده مصنفاته كلها ، ومسع من اإلمام مالك بن                  

ختم اهللا له   : (  وقال   حديثه ، وحدث عنه أمحد بن إبراهيم الدورقي وأخوه يعقوب بن إبراهيم وحيىي بن معني ، وذكره يوما فترحم عليه                   
وأحسن حيىي بن معني الثناء عليه جدا ، وذكر اإلمام أمحد بن حنبل يومـا  ) إين لست أهال لذلك : ( وكان ال حيدث ويقول  ) بالشهادة  

 ومسعت أذناي بصر ت عيين وإال فقئتا: ( وقال جعفر بن حممد الصائغ ) رمحه اهللا ما كان أسخاه بنفسه هللا ، لقد جاد بنفسه له : ( فقال 
وقد مسعه بعض الناس وهو مصلوب على اجلـذع         " ال إله إال اهللا     : " وإال فصمتا ، أمحد بن نصر اخلزاعي حني ضربت عنقه يقول رأسه             

 ) .فاقشعر جلدي : ( قال ) امل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهو ال يفتنون  { : ورأسه يقرأ 
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 فارس آل شويل الزهراينبتصرف من كتاب                                           )اخلامسةاحللقة  (

 من كل من ساند ابن األشعث االنتقاماد احلجاج بن يوسف الثقفي على ابن األشعث أر) املُبري(بعد أن انتصر فاسق بين ثقيف   
، ) لو جاءت كلُّ أمة خببيثها وجئنا باحلجاج لرجحنا: ( على اخلروج عليه وهو الظامل الباطش الذي قال فيه عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا

 كهالً وكان ظلوماً جباراً ناصبياً خبيثاً احلجاج أهلكه اهللا يف رمضان سنة مخس وتسعني: (وقال عنه الذهيب رمحه اهللا يف سري أعالم النبالء
سافكاً للدماء وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبالغة وتعظيم للقرآن قد سقت من سوء سريته يف تارخيي الكبري وحصاره 

شرين سنة وحروب ابن األشعث له  إياها باملنجنيق وإذالله ألهل احلرمني مث واليته على العراق واملشرق كله عهالبن الزبري بالكعبة ورمي
وتأخريه للصلوات إىل أن استأصله اهللا فنسبه وال حنبه بل نبغضه يف اهللا فإن ذلك من أوثق عرى اإلميان وله حسنات مغمورة يف حبر ذنوبه 

 ).وأمره إىل اهللا وله توحيد يف اجلملة ونظراء من ظلمة اجلبابرة واألمراء
هشام اإلمام احلافظ املقرئ املفسر الشهيد بن سعيد بن جبري : (  أعالم النبالء عنه الذهيب رمحه اهللا يف سري    أما سعيد بن جبري رمحه اهللا فقال      

 ).أبو حممد ويقال أبو عبد اهللا األسدي الواليب موالهم الكويف أحد األعالم
م أبو حممد ويقال أبو عبد اهللا الكويف املكـي مـن   سعيد بن جبري األسدي الوايل مواله : (وقال عنه ابن كثري رمحه اهللا يف البداية والنهاية    

وقـد رأى خلقـا مـن       كان من أئمة اإلسالم يف التفسري والفقه وأنواع العلوم وكثرة العمل الصاحل رمحه اهللا               أكابر أصحاب ابن عباس     
 . عن مجاعة منهم وعنه خلق من التابعني ىالصحابة ورو

على احلجاج كان يف سنة اثنتني ومثانني وما ظفروا بسعيد إىل           ) أي العلماء (ؤه فإن قيام القراء     طال اختفا : (يقول الذهيب رمحه اهللا يف السري     
 ).سنة مخس وتسعني السنة اليت قلع اهللا فيها احلجاج

تلَ احلجاج  قَ) هـ٩٥أي سنة   (ويف هذه السنة    : مقتل سعيد بن جبري رمحه اهللا قال ابن جرير         : (قال ابن كثري رمحه اهللا يف البداية والنهاية       
بن يوسف سعيد بن جبري وكان سبب ذلك أن احلجاج كان قد جعله على نفقات اجلند حني بعثه مع ابن األشعث إىل قتال رتبيل ملـك         

وأصحابه هرب سعيد بن جبري إىل أصبهان فكتب        الترك فلما خلعه ابن األشعث خلعه معه سعيد بن جبري فلما ظفر احلجاج بابن األشعث                
 نائبها أن يبعثه إليه فلما مسع بذلك سعيد هرب منها مث كان يعتمر يف كل سنة وحيج مث إنه جلأ إىل مكة فأقام ا إىل أن وليها                            احلجاج إىل 

خالد بن عبد اهللا القسري فأشار من أشار على سعيد باهلرب منها فقال سعيد واهللا لقد استحييت من اهللا مما أفر وال مفر من قدره وتوىل                          
ألشعث من العراق إىل احلجاج يف القيـود   عثمان بن حيان بدل عمر بن عبد العزيز فجعل يبعث من باملدينة من أصحاب ابن ا    على املدينة 

فتعلم منه خالد بن الوليد القسري فعني من عنده من مكة سعيد بن جبري وعطاء بن أيب رباح وجماهد بن جرب وعمرو بن دينار وطلق ابن                          
 إىل الوليد خيربه أن مبكة أقواماً من أهل الشقاق فبعث خالد ؤالء إليه مث عفا عن عطاء وعمرو بن دينار                     حبيب ويقال إن احلجاج أرسل    

ألما من أهل مكة وبعث بأولئك الثالثة فأما طلق فمات يف الطريق قبل أن يصل وأما جماهد فحبس فما زال يف السـجن حـىت مـات       
 ) وذكر القصة ...يدي احلجاج احلجاج وأما سعيد ابن جبري فلما أوقف بني 
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 : وأنقل هنا حوار سعيد بن جبري ولكن من كتاب وفيات األعيان البن خلكان رمحه اهللا يقول
 .سعيد بن جبري: سعيدك؟ ، امسما : احلجاجقال  

 .بل كانت أمي أعلم بامسي منك: سعيدبل أنت شقي بن كسري، : احلجاج
 .الغيب يعلمه غريك: سعيد، . شقَيت أمك وشقيت أنت : احلجاج
 .لو علمت أن ذلك بيدك الختذتك إهلا: سعيد، . ال بد لك بالدنيا نارا تلظى: احلجاج
 .نيب الرمحة وإمام اهلدى: سعيد، . ما قولك يف حممد؟: احلجاج
 .عرفت أهلها، لو دخلتها وعرفت من فيها: سعيد. أهو يف اجلنة أم هو يف النار؟، ما قولك يف علي: احلجاج
 .لست عليهم بوكيل: سعيد، . ما قولك يف اخللفاء؟: جاحلجا

 .أرضاهم خلالقي: سعيد. فأيهم أعجب إليك؟: احلجاج
 .علم ذلك عند الذي يعلم سرهم وجنواهم: سعيدفأيهم أرضى  للخالق؟  : احلجاج
 .إن مل أحبك لن أكذبك: سعيد، . أحب أن تصدقَين: احلجاج
 !!.والطني تأكله النار، وكيف يضحك خملوق خلق من طني: سعيد، . فما بالك مل تضحك؟: احلجاج
 .مل تستو القلوب: سعيد، . فما بالنا نضحك؟: احلجاج
إن كنت مجعت هذا لتتقي به فزع يوم القيامـة فصـاحل وإال             : سعيدقال   ،   فجمعه بني يديه  ، زبرجد والياقوت  باللؤلؤ وال  احلجاجمث أمر   

 .وال خري يف شيء من الدنيا إال ما طاب وزكا، ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما أرضعت
 .سعيدفلما ضرب بالعود ونفخ بالناي بكى ، بالعود والناياحلجاج مث دعا 
وأما العود فشجرة قطعت من ، أما النفخ فذكرين يوماً عظيماً يوم ينفخ يف الصور، هو احلزن: سعيدقال  ، .ما يبكيك؟ أهو اللعب؟: فقال

 !!.من الشاة تبعث يوم القيامةوأما األوتار ف!! غري حق
 .ال ويل ملن زحزح عن النار وأدخل اجلنة:  سعيد فقال ، .ويلك يا سعيد: احلجاجقال 
 .اختر أنت لنفسك فواهللا ال تقتلين قتلة إال قتلك اهللا مثلها يف اآلخرة: فقال، .اختر يا سعيد أي  قتلة أقتلك؟: احلجاجقال 
 .وأما أنت فال براءة لك وال عذر، إن كان العفو فمن اهللا: يد فقال سع. أتريد أن أعفو عنك؟: قال
 .فلما خرج ضحك فأخرب احلجاج بذلك فردوه إليه، اذهبوا به فاقتلوه:  احلجاجقال
 .عجبت من جرأتك على اهللا وحلم اهللا عليك: فقال، . ما أضحكك؟: وقال

 . فطر السموات واألرض حنيفا مسلما وما أنا من املشركنيوجهت وجهي للذي: فقال سعيد ، اقتلوه: وقالفأمر بالنطع فبسط ، 
 .فأينما تولوا فثم وجه اهللا: قال سعيد، .وجهوا به لغري القبلة: قال احلجاج
 .منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها خنرجكم تارة أخرى: قال سعيد، .كبوه على وجهه: قال احلجاج
خذها مين حىت تلقاين ا ، شهد أن ال اله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله    أما أنا فأ  : قال سعيد ،  . اذحبوه: قال احلجاج 

 ).اللهم ال تسلطه على أحد يقتله بعدي، يوم القيامة
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 – بإذن اهللا –نسأل اهللا أن ينفعنا واملسلمني ذا العدد وأن يبارك فيه ، وسوف نبدأ يف العدد القادم 
 :يف الرد على رسائل القراء واستقبال مشاركام ومقاالم واقتراحام على الربيد التايل

 )sout@hostnow.biz(  
مع تأكيدنا على ضرورة أخذ احليطة واحلذر وعدم ذكر األمساء الصرحية أو حتديد األماكن وحنو ذلك 
، وكذلك عدم اإلرسال عن طريق هاتف سعودي معروف لسهولة تتبع املرسل من خالله ، وميكن 

لتخفي ووسائل ا، استخدام الربوكسيات أو االشتراكات واالتصاالت الدولية لتجنب املتابعة األمنية 
يف االنترنت كثرية ومنتشرة ميكن البحث عنها واالستفادة منها أخذاً باألسباب ومن يتوكل على اهللا 

سواًء املقروء أو  مبزيد من اإلصدارات واملواد اجلديدة النافعة –إن شاء اهللا  –فهو حسبه ، ونعدكم 
 .عسى اهللا أن ييسرها ويبارك فيها املسموع أو املرئي 

 

 م ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم عليك

 




  

 إن شاء اهللا.. قريباً
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